คํานํา
เอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557) ของเทศบาลนครขอนแกนไดจัดทําขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 ซึ่งกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยดําเนินการให
แลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายนของทุกป ซึ่งเทศบาลนครขอนแกน ไดวางแผนการพัฒนาในดาน
ตางๆ ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรที่วางไว ซึ่งแบงออกเปน 3 พันธกิจ ไดแก การเพิ่มขีด
ความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวย
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และทุ น ทางสั ง คม และ การเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ
ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลนครขอนแกน พ.ศ. 2555 – 2557 จะนําไปสูกระบวนการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลนครขอนแกน เพื่อใหการดําเนินงานหรือโครงการ
ตางๆ บรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เทศบาลนครขอนแกน หวังเปนอยางยิ่งวา แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)
จะเปนแผนที่ไดรับการพิจารณาใหเขาสูกระบวนการอนุมัติงบประมาณ จนสามารถแกไขปญหาและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นอยางแทจริง ตลอดจน
เปนแผนพัฒนาสําหรับผูมีสวนเกี่ยวของนําไปใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป
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บทที่ 1
บทนํา

หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การกําหนดใหรัฐตองจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในสัดสวนที่
เพิ่มขึ้น และการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงมีความจําเปนในการใชทรัพยากร
รายได ทั้งที่จากทองถิ่นจัดเก็บเอง และรายไดที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและมี
ความโปรงใสมากที่สุด การวางแผนถือเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว โดยใชยุทธศาสตรที่เหมาะสม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปน
อยางยิ่งที่ตองวางแผนการใชทรัพยากรเหลานั้น ใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กําหนดใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในชวงเวลาที่กําหนด
มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น จะตอง
เปนการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส และพรอมที่จะใหมีการตรวจสอบทั้งในหนวยงานภาครัฐและ
ประชาคม
เทศบาลนครขอนแกน ไดจัด ทําแผนยุ ทธศาสตร การพั ฒนาตามแนวทางระบบการ
วางแผนพัฒนาของเทศบาลนครขอนแกน เพื่อเปนการเตรียมการสําหรับการพัฒนาในอนาคต ซึ่งถือวา
เปนแผนที่แสดงถึงทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาในอนาคตเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตร เปนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดินยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด อําเภอ แผนชุมชนและนโยบายของผูบริหารในการพัฒนาทองถิ่น
อนึ่ง ในการพัฒนาจะนําไปสูสิ่งที่มุงหวังไดนั้น จะตองสามารถนําแผนที่วางไวแปลง
ไปสูการปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ฉะนั้น เทศบาลนครขอนแกนจึงไดจัดทํา
แผนพัฒนาสามป ซึ่งเราถือวาจะเปนกลไกในการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมี
หลักการที่วา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จึงมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และ
ภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการไดมากกวาหนึ่งโครงการ ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมายและวิสัยทัศนในที่สุด นอกจากนี้ แผนพัฒนาสามป ยังเปนแผนที่มี
ความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป โดยใชเปนเครื่องมือในการจัด ทํางบประมาณ
รายจายประจําป เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปอยางรอบคอบ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
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อํานาจหนาทีข่ องเทศบาลตามที่กฎหมาย
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
วัตถุประสงคในการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบเทศบาล คือ เทศบาล
จะตองปฏิบัติภารกิจและหนาที่ในการใหบริการประชาชนและพัฒนาทองถิ่น ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมใหตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชน และเพื่ อประโยชนสุขของ
ประชาชน ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 49-59 และในการวางแผน
พัฒ นา ตลอดจนการจั ด สรรงบประมาณของเทศบาลก็ จ ะตองคํ านึงอํ า นาจหน าที่ แ ละภารกิจ ตามที่
กฎหมายบัญญัติไว ตามหลักเกณฑและแนวทางในการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (Good governance :
GG) เพื่อใหภารกิจของเทศบาลบรรลุวัตถุประสงคที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1. การบริหารราชการจะตองมุงใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
2. การบริหารราชการจะตองเกิดความประหยัด คุมคาในเชิงภารกิจ
3. การบริหารราชการจะตองเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกัน
ได ตลอดจนจะตองมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็วและตอเนื่อง
อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 12)
พ.ศ. 2546 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้
1. รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
2. ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอยสิ่ง
ปฏิกูล
4. ปองกันและระงับโรคติดตอ
5. ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
6. ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
7. สงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผูสูงอายุและคนพิการ
8. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
9. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
10. ใหมีโรงฆาสัตว
11. ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข
12. ใหมีและบํารุงทางระบายสาธารณะ
13. ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ
14. ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
15. ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น
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16. ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
17. กิจการอยางอื่นซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข
18. การควบคุ ม สุ ข ลัก ษณะอนามั ย ในร า นจํ าหน า ยอาหาร โรงมหรสพ และสถาน
บริการอื่น
19. จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม
20. จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
21. การวางผังเมือง และการควบคุมการกอสราง
22. การสงเสริมกิจการการทองเที่ยว
23. หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล
เทศบาลนครอาจจัดทํากิจการอื่นๆ ดังตอไปนี้ได
1. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
2. ใหมีสุสานและฌาปนกิจสถาน
3. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
4. ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
5. ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล
6. ใหมีการสาธารณูปการ
7. จําทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข
8. จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
9. ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา
10. ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานที่พักผอนหยอนใจ
11. ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรมและรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถิ่น
12. เทศพาณิชย
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยาและองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ
และหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้
1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
2. การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ
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4. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
8. การสงเสริมการทองเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส
11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น
12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
13. การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
14. การสงเสริมกีฬา
15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรใจการพัฒนาทองถิ่น
17. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
20. การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว
22. การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
23. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่นๆ
24. การจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไมที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
25. การผังเมือง
26. การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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31. กิจการอื่นใดที่ เ ปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ.2548
การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคสําคัญใน
ขอ 1 อยางรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ และตอบสนองตอบตอปญหาและความตองการของประชาชนได
อยางถูกตอง และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริงและเกิดความ
ยั่งยืน จะตองมีการวางแผนพัฒนา ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมโดยเนนกระบวนการมีสวน
รวมของผูเกี่ยวของจากทุกภาคสวน โดยใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนเครื่องมือหลักในการบริหารงาน
ซึ่งถือเปนนโยบายสํ าคัญของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่เปน
หน ว ยงานที่ มี ห น า ที่ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การบริ ห ารงานขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จึ ง ได
กําหนดใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองใชแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการ
บริหารงาน ตามที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 25 ซึ่งกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาสามป
เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทาง
เพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป
ในปจจุบันนี้ เปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางวาแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการ
มีสวนรวมของประชาชนจะสามารถนําพาองคกรการบริหารงานภาคราชการประสบผลสําเร็จภายใตการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูตลอดเวลา แตการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
เปนเรื่องใหม ในหลาย ๆ ประเทศยังไมมีการพูดถึงเรื่องนี้กันมากนัก สําหรับในประเทศไทยก็เชนกัน
แมในชวง 2-3 ปมานี้ จะมีหลายหนวยงานพยายามผลักดันใหเกิดขึ้นกับระบบราชการไทย แตในทาง
ปฏิบัติยังไมประสบผลสําเร็จมากนัก โดยเฉพาะระบบราชการไทย ซึ่งยังมีความคุนเคยกับการทํางาน
แบบรวมศูนยอํานาจและสั่งการ ความหมายของการบริหารราชการแบบมีสวนรวม คือ การบริหารที่
เจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐไดเปดโอกาสใหประชาชน หรือผูที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินงานของรัฐ ทั้งทางตรงและทางออม เพื่อใหตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชน กระบวนการบริหารงานที่สําคัญที่สุดก็คือ การเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและภาค
สวนอื่นๆในสังคม ไดเขามามีสวนรวมในงานราชการของเทศบาลทุกระดับ โดยในทางตรงควรเปด
โอกาสให ป ระชาชนตั ด สิ น ใจเลื อ กนโยบายสาธารณะ (การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาล) เช น การลง
ประชามติ และการรับฟงความคิดเห็น ฯลฯ และในทางออมควรเปดโอกาสโดยผานผูแทนเครือขายตาง ๆ
เชน กลุมนักวิชาการ องคกรประชาสังคม ตัวแทนภาคธุรกิจ สื่อมวลชนและตัวแทนกลุมผลประโยชนอื่น
ๆ ของสังคมฯลฯ

6

ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ไปสูการปฏิบัติโดยมีหลัก
คิดที่วา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม
ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการ
พัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย
ประจํ า ป กล า วคื อ องค ก รปกครองสว นท อ งถิ่ น ใช ก ารวางแผนพั ฒ นาเป น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด ทํ า
งบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปในปที่จะจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความเรียบรอย
รอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาด ว ยการจัด ทํ าแผนพัฒนาขององค กรปกครองส ว น
ทองถิ่น พ.ศ.2548 กําหนดวา แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ ส อดคล อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา อั น มี ลั ก ษณะเป น การกํ า หนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปน
แผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป เพื่อเปาหมาย
สูงสุด คือ การแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายสูงสุดใน
การพัฒนา คือ การแกไขปญหาความเดือดรอน ใหสอดคลองกับความตองการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ
ดังนั้น แผนพัฒนาสามป จึงควรมีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี้
1. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะตัวที่จะตองดําเนินการใหเกิดผล
3. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทีจ่ ะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป
4. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา กับงบประมาณ
รายจายประจําป
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แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
เพื่ อ ให ก ารจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.2555-2557) เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย
ดําเนินการจัดทําใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน กอนงบประมาณประจําป และสามารถบูรณาการกับ
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผานกระบวนการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่น ดังนั้น เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดแลว ใหพิจารณาดําเนินการดังนี้
1. เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล นําขอมูลที่ไดรวมประชาคมเพื่อ
ทบทวนแผนชุมชน หรือแผนพัฒนาหมูบาน(ซึ่งดําเนินการภายหลังจากการประกาศใชแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2554-2556) มาพิจารณาเพื่อกําหนดประเด็นการพัฒนาที่สอดคลองกับปญหาความตองการของ
ประชาชน ดําเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ 2554
2. ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาคัดเลือกโครงการที่
ประชาชนในทองถิ่นตั้งแต 2 แหงขึ้นไปไดรับประโยชนรวมกันและโครงการที่จําเปนตองขอรับการ
สนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ.2548 ข อ 10(2) จั ด ทํ า เป น บั ญ ชี โ ครงการเพื่ อ การประสาน
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นําเสนอคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัดเพื่อ
พิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาที่ตอไป
เกณฑการพิจารณาเพื่อจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2555-2557)ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 งานดานคมนาคมและการขนสง นําขอมูลสภาพเสนทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําใน
พื้นที่มาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรดําเนินการลงทะเบียนทาง
หลวงทองถิ่นใหเปนปจจุบันเพื่อมีขอมูลทางหลวงทองถิ่นโดยระบุพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร และทราบวา
ถนนสายใดอยูในสภาพใด และจําเปนตองปรับปรุงซอมแซมเมื่อใด เพื่อกําหนดไวเปนแผนงาน/โครงการ
ในแผนพัฒนาสามป
1.2 งานดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ใหสํารวจขอมูลแหลงน้ําโดยระบุพิกัดที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร และอายุการใชงานของแหลงน้ําเพื่อการเกษตร บริโภค เพื่อวางแผนบํารุงรักษาซอมแซมใน
แผนพัฒนาสามป ตลอดจนสํารวจสภาพความสมบูรณของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาสภาพเครื่องสูบน้ํา
สถานีสูบน้ํา คลองสงน้ํา หากจําเปนตองซอมแซม ใหบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป
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(การระบุที่ตั้งทางภูมิศาสตรของโครงการพัฒนาดานเสนทางคมนาคมและแหลงน้ําเพื่อปองกันการ
ดําเนินการในพื้นที่ซ้ําซอน และเตรียมความพรอมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน
ภายนอกตามแนวทางของสํานักงบประมาณ)
1.3 งานดานการผังเมือง และการควบคุมอาคาร ควรนําผังเมือง/ผังชุมชนเปนขอมูลประกอบการ
วางแผน
2. งานดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 งานดานการสงเสริมอาชีพ ความใหความสําคัญแกกลุมแรงงานนอกระบบ ใหสามรถมี
รายไดเพียงพอกับรายจาย และสําหรับกลุมที่ไมมีงานทําควรสงเสริมใหเกิดอาชีพ รวมทั้งสงเสริมใหกลุม
ผูสูงอายุและผูพิการมีงานทําเพื่อใหสามรถดํารงชีพไดอยางเหมาะสม
2.2 ดานงานสวัสดิการสังคม
1 การสงเสริมและการพัฒนาผูสูงอายุ ใหไดรับเบี้ยยังชีพในปตอๆไปอยางทั่วถึง โดยมี
การจัดทําฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน เพื่อการคาดการณจํานวนของผูสูงอายุที่จะไดรับเบี้ยยังชีพลวงหนา
และกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป นอกจากนี้ควรใหความสําคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิต สุขอนามัย
และสภาพแวดลอมของผูสูงอายุเชนกัน
2 การสงเสริมและการพัฒนาผูพิการในทองถิ่น ควรใหความสําคัญในการจายเงินเบี้ย
ความพิ ก ารให ค นพิ ก ารอย า งครอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง ตลอดถึ ง การดู แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต สุ ข อนามั ย และ
สภาพแวดลอมของผูพิการ
3 การสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น ใหความสําคัญกับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก พิจารณาวาเด็กไดรับอาหารเสริม(นม) ทั่วถึงหรือไม ไดรับอาหารกลางวันครบทุกคนหรือไม เพื่อเปน
ขอมูลกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป นอกจากนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการจัดทําแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในทองถิ่น พิจารณานําแผนงาน/โครงการดานพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามความเหมาะสม
4 การสงเสริมดานที่พักอาศัยใหแกผยู ากไร ผูดอยโอกาส ผูยากจน ใหมีที่อยูอาศัย
2.3 งานดานการศึกษา ใหความสําคัญกับการศึกษาในระบบ และนอกระบบโดยสงเสริมใหมี
ศูนยการเรียนรูชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1 งานดานการสงเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การ
พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน สนับสนุนการจัดทําระบบขอมูล ขาวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการ
สรางเครือขายเพื่อการพัฒนาชุมชนความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ
3.2 งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหนําขอมูลการเกิดสาธารณภัยในทองถิ่น เชน
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถลม อาคารถลม ภัยจากภัยแลง ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากไฟ
ปา ภัยจากอากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและการขนสง เปนตน มาวิเคราะหหาทางปองกัน หรือลด
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ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เคยไดรับความเสียหาย
อย า งร า ยแรงจากสาธารณภั ย ดั ง กล า ว ควรหามาตรการเชิ ง ป อ งกั น และกํ า หนดเป น แผนงานไว ใ น
แผนพัฒนาสามป
3.3 งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย สํารวจจุดที่มักเกิดเหตุราย ภัยอันตรายจากกลุม
มิจฉาชีพและหามาตรการปองกันเพื่อลดจํานวนการเกิดเหตุรายขึ้น สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีการติดตั้งกลองวงจรปดใหสํารวจสภาพความสมบูรณของการใชงาน หากจําเปนตองซอมแซมขอให
เรงดําเนินการบรรจุในแผนพัฒนาสามป
4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
4.1 งานดานการสงเสริมการลงทุน ควรสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคใหเกิดขึ้นแกคนใน
ชุม ชนเพื่อ เพิ่ มมู ลค า ของผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชน และมุ ง เน น ใหเ กิด การพึ่ ง พาตนเองตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4.2 งานดานพาณิชยกรรม กรณีเทศบาลใหสํารวจจุดหาบเรแผงลอย วาสมารถขยายขุดผอนปรน
เพิ่มขึ้นไดอีกหรือไม หรืออาจสํารวจสถานที่ที่ยังไมไดใชประโยชนอยางเต็มที่และเหมาะสมกับการ
คาขายและเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปเพื่อสรางรายไดที่มั่นคงใหแกกลุมผูคาขาย
4.3 งานดานการทองเที่ยว ควรสงเสริมการทองเที่ยวที่ไมกอใหเกิดผลกระทบสภาพแวดลอมและ
วิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในทองถิ่น
5. ดานการบริการจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
งานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปาและน้ํา ควรเปน
การรวมมือกันดําเนินการระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพื่อใหเกิดผลสําเร็จอยาง
ยั่งยืน
6. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
งานดานสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น โดยการสํารวจขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
ทั้งหมด สรางเปนองคความรู เผยแพรใหแกคนในทองถิ่น โดยอาจสนับสนุนใหมีการตอยอดขยาย
ความคิดแปลงเปนจุดเดนในแกผลิตภัณฑของทองถิ่น
วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อใหการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปเพื่อประโยชนของ
ประชาชน โดยมีแผนพัฒนาเปนเครื่องมือชวยผลักดัน และสนับสนุนใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ
2. เพื่อแสดงความสัมพัน ธเ ชื่อมโยงและสอดคลองกัน ระหว างแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาและการจัดทํางบประมาณประจําป
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3. เพื่อแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพื่อเปนการประเมินผลการพัฒนาในชวงเวลา
สามป วาสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมายหรือไม
4. เพื่อเปนการจัดเตรียมแผนงานและโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะ
บรรจุลงในเอกสารงบประมาณประจําป และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดทันทีที่ไดรับงบประมาณ
ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 (ขอ 17) ไดกําหนดขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป สรุปไดดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลรวมกับประชาคมเมือง กําหนดประเด็นหลักการพัฒนา
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้ง
สอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมประเด็นหลักการ
พัฒนา ปญหา ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล
3. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบริหาร
เทศบาล
4. ผูบริหารเทศบาลพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ประโยชนของแผนพัฒนาสามป มีอยูหลายประการ สามารถสรุปไดดังนี้
1. การบรรลุจุดมุงหมายตามยุทธศาสตรการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศนที่ไดกําหนด
ไว ซึ่งการบรรลุจุดมุงหมาย (Attention of Objectives) มีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการวางแผน
เพราะการวางแผนทุกครั้งยอมตองมีจุดหมายปลายทางที่กําหนดไว ถาจุดมุงหมายที่กําหนดไวมีความ
ชัดเจน ก็จะชวยใหการปฏิบัติตามแผนมีทิศทางมุงตรงไปสูจุดมุงหมายที่กําหนดไวไดอยางสะดวกและ
เกิดผลดี
2. เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวของกับการใชสติปญญา
เพื่ อ คิ ด วิ ธีก ารให อ งค ก รบรรลุ ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ เป น การให ง านฝ า ยต า ง ๆ มี ก ารประสานงานกั น ดี
กิจกรรมที่ดําเนินมีความสอดคลองตอเนื่องกัน กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตาง ๆ ที่ทํา ซึ่งสิ่ง
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เหลานี้เปนการใชประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคานับวาการจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนอีก
แนวทางหนึ่งที่จะกอใหเกิดความประหยัด
3. ลดความไมแนนอน (Reduction of uncertainty) การจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนการ
ลดความไมแนนอนในอนาคตลง เนื่องจากการใชจาย และการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ขึ้นอยูกับสภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมโดยสวนรวม การวางแผนพัฒนาสามปจึงชวยให
เกิดความแนนอนในการใชงบประมาณ เนื่องจากผานการวิเคราะหพื้นฐานของขอเท็จจริง
4. ผูบริหารทองถิ่นใชเปนเกณฑในการควบคุม (Basic of Control) การดําเนินกิจการ
ของเทศบาลได เพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งที่แยกออกจากกันไมได ตองดําเนินการคูกัน
และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การควบคุมจะทําใหการใชงบประมาณและการดําเนินโครงการสัมพันธกัน
5. ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดทําแผนพัฒนาสามป ชวย
ใหสร า งความมั่ น ใจในเรื่ อ งความเป น เอกภาพ ที่ จ ะบรรลุ จุด มุ ง หมายของเทศบาลในอนาคต ทําให
กิจกรรมตาง ๆ ที่วางไวมุงไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน มีการประสานงานที่ดีในฝายตาง ๆ ในเทศบาล และ
ในพื้นที่เขตเทศบาล รวมทั้ง เปนการหลีกเลี่ยงปญหาความซ้ําซอนในการปฏิบัติงานของแตละฝายอีก
ดวย
6. แผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดพิจารณาถึง
ความเชื่อมโยง ระหวาง แนวทางการดําเนินกิจการตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิง
สนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน
7. เพื่อใหสามารถตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และใชทรัพยากรการบริหาร
ของท อ งถิ่ น อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ช ว ยให ผู บ ริ ห ารตั ด สิ น ใจในการจั ด สรร
ทรัพยากรดานการบริหารที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางถูกตอง
8. สามารถกําหนดทิศทางในการดําเนินการในอนาคต โดยมีจุดมุงหมายที่ชัดเจนและ
ยั่งยืนในการพัฒนา
9. สามารถนําแผนการดําเนินงานไปปฏิบัติไ ดตรงกับวัตถุ ประสงค นโยบาย และ
เปาหมาย ตามกลยุทธที่กําหนด
10. ทําใหการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปมีความตอเนื่อง ไมมีรูปแบบที่ตายตัว
สามารถยืดหยุนได มีเอกภาพ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และสามารถสรางระบบการติดตามประเมินผล
11. สงเสริมภาพพจนของเทศบาล และทําใหประชาชนทั้งในและนอกเขตเทศบาล เกิด
ความเชื่อมั่นในการบริหารกิจการของเทศบาล

บทที่ 2
สภาพทั่วไป และขอมูลพื้นฐานของเทศบาลนครขอนแกน

1. ประวัติเทศบาลนครขอนแกน
เทศบาลนครขอนแกน เดิมไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลเมือง โดยพระราชกฤษฎีกา
การจัดตั้งเทศบาลเมืองขอนแกน มีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2478
นายกเทศมนตรีคนแรก คือ พระเสนาราชภักดี เขาดํารงตําแหนง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน
พ.ศ. 2478 กอนไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลเมืองตามพระราชกฤษฎีกา 2 เดือน ศาลาเทศบาลเมือง
ขอนแกน ตั้งอยูในที่ดินราชพัสดุแปลงที่ตั้งศาลากลางจังหวั ดขอนแก นในขณะนั้น อยูทางทิศใตดาน
ตะวันตกของถนนกลางเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน ตรงขามกับสถานีตํารวจภูธร อําเภอ
เมืองขอนแกนในปจจุบัน จนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2492 จึงไดยายที่ทําการไปอยูในที่ดินแปลงที่ตั้งสถานี
อนามัยและสถานีดับเพลิงดานตะวันออกของถนนกลางเมือง อยูตรงขามกับโรงเรียนขอนแกนวิทยายน
มาจนถึง พ.ศ. 2508 เปนเวลา 16 ป ตอมากระทรวงมหาดไทย ใหสํานักงานเทศบาลเมืองขอนแกนใช
อาคารรวมกับอําเภอเมืองขอนแกน ซึ่งไดยายมาอยู ตั้งแตวันที่ 8 กุมภาพันธ 2508 จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม
2527 รวมเปนเวลา 19 ป ใน พ.ศ. 2527 สํานักงานเทศบาลนครขอนแกนไดกอสรางขึ้นใหม ตั้งอยูเลขที่
3/3 ถนนประชาสําราญ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยไดเปดทําการตั้งแตวันที่
22 ตุลาคม 2527 จนถึงปจจุบัน
เมื่อพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองขอนแกน พ.ศ.2478 เขตเทศบาลมีพื้นที่ 4.031
ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
จรด
ตําบลศิลา
ทิศใต
จรด
ตําบลกุดกวาง
ทิศตะวันออก จรด
ตําบลพระลับ , ตําบลหนองแสง
ทิศตะวันตก จรด
ตําบลเมืองเกา
ตอมาในป พ.ศ. 2514 ไดมีพระราชกฤษฎีกาขยายเขตเทศบาลออก ใหครอบคลุมพื้นที่
มากขึ้น ปจจุบันมีพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
จรด
ตําบลศิลา
ทิศใต
จรด
ตําบลเมืองเกา
ทิศตะวันออก จรด
ตําบลพระลับ
ทิศตะวันตก จรด
ตําบลบานเปด
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ตอมาในป พ.ศ. 2538 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครขอนแกนไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 112 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 24 กันยายน 2538 และมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2538 เปนตนไป

2. สภาพทั่วไป
2.1 ที่ตั้งและอาณาเขตของเทศบาลนครขอนแกน
เทศบาลนครขอนแกนมีพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนของประเทศไทยระหวางเสนรุงที่ 16 องศา 16.8 ลิปดา 00 ฟลิปดาเหนือ กับเสนแวงที่ 112
องศา 27.8 ลิปดา 00 ฟลิปดาตะวันออก มีระยะหางจากกรุงเทพประมาณ 445 กิโลเมตร โดยมีอาณา
เขตติดตอดังนี้
หลักเขตที่ 1 : อยูมุมตะวันตกของเขตมหาวิทยาลัยขอนแกนดานเหนือ
ดานเหนือ
จากหลักเขตที่ 1 : เปนเสนเลียบตามแนวเขตมหาวิทยาลัยขอนแกน ดานเหนือไปทางทิศ
ตะวันออกถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยูริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 สระบุรี – หนองคาย (เขตแดน) ฟาก
ตะวันตก
จากหลักเขตที่ 2 : เปนเสนตรงทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 2 สระบุรี – หนองคาย (เขตแดน) ตามแนวเสนตั้งฉากระยะ 300 เมตร
ดานทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ 3 : เปนเสนขนาน 300 เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 สระบุรี – หนองคาย
(เขตแดน) ทางทิศใต ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยูเขตริมทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือฟากตะวันออก
จากหลักเขตที่ 4 : เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยูริมถนน
กสิกรทุงสราง ฟากตะวันออก
จากหลักเขตที่ 5 : เปนเสนเลียบตามแนวเขตกองพันทหารมาที่ 6 ดานทิศตะวันตกและดาน
ทิศใตไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยูหางจากหลักเขตที่ 5 ตามแนวเขตกอง
พันทหารมาที่ 6 ระยะ 3,200 เมตร
จากหลักเขตที่ 6 : เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยูริมถนนไปบาน
โคกกลางฟากใต หางจากศูนยกลางถนนประชาสโมสรตามแนวถนนไปบานโคกกลางระยะ 1,400 เมตร
จากหลักเขตที่ 7 : เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยูที่ริมหนอง
เลิงเปอยดานเหนือ หางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 209 ตอเขตเทศบาลเมืองขอนแกน
ครอบคลุม – ยางตลาด ตรงกิโลเมตร 3 + 700 ตามแนวเสนตั้งฉากระยะ 700 เมตร
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จากหลักเขตที่ 8 : เปนเสนตรงไปทางทิศใต ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยูริมหนองเลิงเปอยดานเหนือ
หางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 209 ตอเขตเทศบาลเมืองขอนแกนครอบคลุม – ยางตลาด
จากหลักเขตที่ 9 : เปนเสนตรงไปทางทิศใต ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยูที่ศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 209 ตอเขตเทศบาลเมืองขอนแกนครอบคลุม – ยางตลาด ตามแนวเสนตั้งฉากระยะ 700 เมตร
ดานทิศใต
จากหลักเขตที่ 10 : เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยูริมทางไป
บานดอนบมฟากตะวันออกหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 สระบุรีหนองคาย (เขตแดน)
สายเดิม ตามแนวระยะทาง 800 เมตร
จากหลักเขตที่ 11 : เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยูริมทาง
สายตะวันออกเฉียงเหนือฟากตะวันตก ตรงกิโลเมตร 446 + 500
จากหลักเขตที่ 12 : เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยูริมทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 2 สระบุรี – หนองคาย (เขตแดน) ตามแนวเสนตั้งฉากระยะ 300 เมตร
จากหลักเขตที่ 13 : เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยูหางจาก
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 สระบุรี – หนองคาย (เขตแดน) ตามแนวเสนตั้งฉากระยะ 300 เมตร
ดานตะวันตก
จากหลักเขตที่ 14 : เปนเสนขนานระยะ 300 เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 สระบุรี –
หนองคาย (เขตแดน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยูริมทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 2131 แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 ( ขอนแกน ) บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข 2062
(เหลานาดี) ฟากใต
จากหลักเขตที่ 15 : เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยูริมทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 12 ตาก – ขอนแกน ฟากเหนือตรงมุมใตของเขตมหาวิทยาลัยดานตะวันตก
จากหลักเขตที่ 16 : เปนเสนเลียบตามแนวเขต มหาวิทยาลัยขอนแกนดานตะวันตกไปทาง
ทิศเหนือ
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2.2 สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
2.2.1 สภาพพื้นที่ :
เทศบาลนครขอนแกน ตั้งอยูในพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน มี
พื้นที่รวมทั้งสิ้น 46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,750 ไร อยูในระดับความสูงประมาณ 155 – 160
เมตร จากระดับน้ําทะเล ลักษณะทั่วไปเปนที่ราบและลาดชันขึ้นไปทางทิศเหนือ ซึ่งเปนที่ตั้งของบริเวณ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2.2.2 สภาพภูมิอากาศ : สภาพภูมิอากาศของจังหวัดขอนแกน โดยทั่วไปมีสภาพภูมิอากาศเปน
แบบทุงหญาในเขตรอน คือ มีฝนตกสลับกับแหงแลงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และ
ตะวันออกเฉียงเหนือ สถิติขอมูลอุณหภูมิของจังหวัดขอนแกน เปรียบเทียบยอนหลัง 5 ป (พ.ศ.25492553) พบวามีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในป 2549 วัดได 33.10 องศา อุณหภูมิสูงสุดวัดได 42 องศา ในป 2553
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด 20.66 องศา ในป 2553 และอุณหภูมิต่ําสุด วัดได 10.20 องศา ในป 2552
ป พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด
33.10
22.80
32.80
22.70
31.90
22.10
33.00
22.60
31.28
20.66

อุณหภูมิสูงสุด
39.30
41.10
38.50
39.60
42.00

อุณหภูมิต่ําสุด
12.00
12.60
11.90
10.20
14.00

2.2.2 ปริมาณน้ําฝน : สถิติขอมูลปริมาณน้ําฝนของจังหวัดขอนแกน ยอนหลัง 5 ป (พ.ศ.2549 2553) พบวา มีฝนตกมากที่สุดป 2551 วัดได 1,780.60 มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตก 122 วัน และมีฝนตก
นอยที่สุดในป 2552 วัดได 1,039.50 จํานวนวันที่ฝนตก 104 วัน

ป พ.ศ.

ปริมาณน้ําฝน (มม.)

จํานวนวันที่ฝนตก

2549
2550
2551
2552
2553

1,201.50
1,378.90
1,780.60
1,039.50
1,230.10

108
101
122
104
108

ที่มา : ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16
2.3 ประชากรในเขตเทศบาล
สถิติจํานวนประชากร ความหนาแนน อัตราการเพิ่มของประชาชน เทศบาลนครขอนแกน
ชวงระหวางป พ.ศ. 2545 – 2553
พ.ศ.

จํานวนประชากร
(คน)
130,582
128,795
123,151
122,370
120,957
120,167
118,203
116,157
113,754

2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553

ความหนาแนน
คน / ตร.กม.
2,839
2,799
2,677
2,660
2,630
2,612
2,569
2,525
2,473

อัตราการเพิ่ม
0.77
-1.37
-4.38
-0.60
-1.15
-0.65
-1.63
-1.73
-2.07

ที่มา : สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครขอนแกน

จํานวนประชากร พื้นที่ ความหนาแนน จํานวนบาน
ชวงระหวางป พ.ศ. 2545 – 2553
พ.ศ.
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553

ชาย
63,348
62,199
58,832
58,275
57,424
57,056
56,084
55,223
54,243

ประชากร
หญิง
67,234
66,596
64,319
64,095
63,533
63,111
62,119
60,934
59,511

รวม
130,582
128,795
123,151
122,370
120,957
120,167
118,203
116,157
113,754

ที่มา : สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครขอนแกน

พื้นที่
(ตร.กม.)
46
46
46
46
46
46
46
46
46

ความหนาแนน
(คน / ตร.กม.)
2,839
2,799
2,677
2,660
2,630
2,612
2,569
2,525
2,473

จํานวนบาน
47,112
48,602
49,429
50,585
51,631
52,576
53,498
54,256
55,175
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จํานวนหลังคาเรือน
แยกตามประเภทบาน
ประเภทบาน
บาน
บานชั่วคราว
เรือ
แพ
โรงพยาบาล
โรงแรม
เรือนจํา
วัด
สํานักสงฆ
สถานศึกษา
โรงงาน
หอพัก
สถานสงเคราะห
ตึกแถว
หองแถว
ตึก
รานคา
สํานักงาน
แฟลต
อาคารชุด
สถานที่ราชการ
รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ
ทะเบียนบานกลาง
ไมมีทะเบียนบาน
บานพักราชการ
หางหุนสวนจํากัด
มูลนิธิ
โกดัง
บริษัท
ทาวนเฮาส
ทะเบียนบานชัว่ คราว

จํานวน (หลังคาเรือน)
49,655
431
1
4
8
19
2
61
2
761
1
64
1
72
24
4
20
41
2,010
43
1,173
17
573
1
9
130
1
2
2
4
8
13
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จํานวนหลังคาเรือน (ตอ)
ประเภทบาน

จํานวน (หลังคาเรือน)
2
1
1

สมาคม
ทะเบียนบานชัว่ คราว (ตางประเทศ)
บานไฟไหม,รื้อถอน
ที่มา : สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครขอนแกน

จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแกน จําแนกอายุตามกลุม
ชวงระหวางป พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553
กลุมอายุ
(ป)
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
100 ขึ้นไป
เกิดปไทย

ป พ.ศ.
ชาย
6,444
9,274
9,194
8,321
8,621
6,116
3,602
1,852
480
92
45
1

2552
หญิง
6,087
9,211
10,512
9,332
10,308
7,404
4,221
2,160
626
101
51
-

รวม
12,531
18,485
19,706
17,653
18,929
13,520
7,823
4,012
1,106
216
96
1

ชาย
6,188
8,851
8,843
8,127
8,425
6,303
3,728
1,950
516
101
49
1

2553
หญิง
5,859
8,492
9,968
9,050
10,088
7,632
4,437
2,227
717
108
54
-

ที่มา : สํานักทะเบียนทองถิ่น เทศบาลนครขอนแกน (ขอมูลสํารวจ เดือนเมษายน 2554)

รวม
12,047
17,343
18,811
17,177
18,513
13,935
8,165
4,177
1,233
209
103
1
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3. สภาพโครงสรางพื้นฐานและระบบบริการขั้นพื้นฐาน
3.1 การประปา : ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแกนและนอกเขตเทศบาลบริเวณใกลเคียงไดรับบริการน้ําประปาจากสํานักงานการประปาสวน
ภูมิภาคจังหวัดขอนแกน (แหลงน้ําดิบที่ใชผลิตน้ําประปา ใชน้ําจากลําน้าํ พองคลองชลประทาน)
ขอมูลการใชนา้ํ ประปาป พ.ศ. 2552 - 2553

ป พ.ศ.

ประเภท
ประเภท
ประเภท
ราชการ
ธุรกิจขนาดเล็ก
รัฐวิสาหกิจ
จํานวน ปริมาณ จํานวน ปริมาณ จํานวน ปริมาณ
ผูใชน้ํา การใชน้ํา ผูใ ชน้ํา การใชน้ํา ผูใ ชน้ํา การใชน้ํา
(ราย)
(ลบม.) (ราย) (ลบม.)
(ราย)
(ลบม.)
342
2,052,312 7,528 3,692,007 47
102,592
429
2,151,225 7,628 3,764,694 50
104,515

ที่มา : สํานักงานประปาสวนภูมิภาค สาขาขอนแกน ณ วันที่ 28 เมษายน 2554

ประเภท
ประเภท
ธุรกิจขนาดใหญ
อุตสาหกรรม
จํานวน ปริมาณ จํานวน ปริมาณ
ผูใชน้ํา การใชน้ํา ผูใ ชน้ํา การใชน้ํา
(ราย) (ลบม.) (ราย)
(ลบม.)
3,974 4,392,226 129
527,280
3,953 4,908,627 126
603,135
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2552
2553

ประเภท
ที่อยูอาศัย
จํานวน ปริมาณ
ผูใชน้ํา การใชน้ํา
(ราย)
(ลบม.)
57,174 12,229,965
60,795 13,547,823
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3.2 การไฟฟา : ประชาชนไดรับบริการไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยมีแหลงผลิตกระแสไฟฟา
คือ โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนอุบลรัตนและโรงไฟฟาพลังความรอนน้ําพอง พื้นที่ไดรับบริการไฟฟา 100 %
ของพื้นที่ทั้งหมด
ขอมูลการบริการไฟฟา ระหวาง พ.ศ. 2550 - 2553
ประเภทที่อยูอาศัย

ประเภทธุรกิจ

ป พ.ศ.

2550
2551
2552
2553

จํานวน
ผูใช
(ราย)

ปริมาณ
การใชไฟฟา
(หนวย)

จํานวน
ผูใช
(ราย)

ปริมาณ
การใชไฟฟา
(หนวย)

101,425
105,079
110,509
114,559

207,237,049
208,995,487
231,189,881
256,865,969

9,031
9,552
10,245
10,984

113,859,280
116,078,644
128,943,853
143,456,465

ประเภทหนวยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ
จํานวน
ปริมาณ
ผูใช
การใชไฟฟา
(ราย)
(หนวย)

641
653
705
733

39,819,361
38,046,358
43,338,633
47,224,546

ที่มา : การไฟฟาสวนภูมิภาค ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2554

ไฟฟาสาธารณะ (ไฟฟาสองสวาง) : ในเขตเทศบาล จํานวน 17,930 จุด ครอบคลุมถนนสาย
หลักทุกสาย สวนตรอก / ซอย ครอบคลุมประมาณรอยละ 90 ของพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

โคมไฟโซเดียม
โคมไฟแสงจันทร
โคมไฟนีออน 40 w
โคมไฟนีออน 20 w
เสาไฟฟาแสงสวางชนิดเสา HIGH MAST ความสูง
20 เมตร ดวงโคมหลอดไฟ โซเดียม 400 วัตต

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

4,000
900
9,000
4,000
30

ตน
หลอด
หลอด
หลอด
ตน

3.3 การสื่อสารและโทรคมนาคม : การสื่อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาลนครขอนแกน ประกอบดวย
3.3.1 สถานีวิทยุกระแสหลัก จํานวน 14 สถานี คือ
1) สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดขอนแกน ระบบเอเอ็ม
คลื่น A.M.648
2) สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดขอนแกน ระบบเอฟเอ็ม คลื่น F.M.99.5
3) สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 2 ระบบเอเอ็ม
คลื่น A.M.1107
4) สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 2 ระบบเอฟเอ็ม
คลื่น F.M.88.25

KHz
MHz
KHz
MHz
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

สถานีวิทยุกระจายเสียงประจําถิ่นที่ 12 ขอนแกน
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการรักษาดินแดนขอนแกน
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขอนแกน
สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท. ขอนแกน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เอฟ เอ็ม ทีวี ขอนแกน
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน
สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษสันติราษฏรขอนแกน
สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 020 ขอนแกน
สถานีวิทยุกระจายเสียงกองการวิทยุสื่อสารทหาร 5 บานไผ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษาขอนแกน

คลื่น
คลื่น
คลื่น
คลื่น
คลื่น
คลื่น
คลื่น
คลื่น
คลื่น
คลื่น

3.3.2 จุดปฏิบตั ิการเตรียมความพรอมวิทยุชุมชน จํานวน 34 สถานี คือ
1) จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมวิทยุชุมชนเครือขายเมืองนครขอนแกน คลื่น
2) จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมชุมชนขอนแกน
คลื่น
3) จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมชุมชนสัมพันธ
คลื่น
4) จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมชุมชนหนองใหญ 4 คนลูกทุง
คลื่น
5) จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมชุมชนบานโนนตุน
คลื่น
6) จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมชุมชนคนเมืองขอน
คลื่น
7) จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมชุมชนบานโคกฟนโปง
คลื่น
8) จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมชุมชนคนขอนแกน
คลื่น
9) จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมตลาดโตรุงเกา
คลื่น
และ
คลื่น
10) จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมเพื่อการศึกษา โรงเรียนภูมิสิทธิ์
คลื่น
11) จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมเพื่อการศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยี คลื่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12) จุดปฏิบัตกิ ารเตรียมความพรอมวิทยุเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีราชมงคล คลื่น
13) จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมแกนนคร
คลื่น
14) จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมบานดอนหญานาง
คลื่น
15) จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย คลื่น
วิทยาเขตอีสาน
16) จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมศิริมงคล
คลื่น
17) จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอม เอฟเอ็ม 92.25
คลื่น
18) จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมสามเหลี่ยม
คลื่น

A.M.603
A.M.1152
A.M.1314
F.M.90.75
F.M.98.5
F.M.103
F.M.104.5
F.M.107.75
A.M. 1044
A.M. 621

KHz
KHz
KHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
KHz
KHz

F.M.102
F.M.100
F.M.93.50
F.M.94.50
F.M.95.00
F.M.96.25
F.M.92.25
F.M.97.75
F.M.92.25
F.M.99.00
F.M.105
F.M.98.25

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

F.M.91.20
F.M.87.75
F.M.90.00
F.M.90.25

MHz
MHz
MHz
MHz

F.M.91.25 MHz
F.M.92.25 MHz
F.M.93.25 MHz
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19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมชุมชนสัมพันธ
จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมคนไทบาน
จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมขอนแกนเรดิโอ
จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมเทพารักษ
จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมสามัคคี
จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมบะขาม
จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมบานกอกกังวาน
จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมเพื่อการศึกษาและชุมชน
จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมคนสรางสรรค
จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมศรีฐาน 4
จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมวิทยุชุมชนพระลับ
จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมวิทยุชุมชนสามเหลี่ยม
จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมวิทยุชุมชนพัฒนาเทพารักษ
จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมวิทยุชุมชนบานหนองไผมอดินแดง
จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมวิทยุชุมชนแกนนคร

คลื่น
คลื่น
คลื่น
คลื่น
คลื่น
คลื่น
คลื่น
คลื่น
คลื่น
คลื่น
คลื่น
คลื่น
คลื่น
คลื่น
คลื่น
คลื่น

F.M.93.50
F.M.95.00
F.M.97.50
F.M.97.75
F.M.98.00
F.M.101.25
F.M.102.05
F.M.103.75
F.M.105.00
F.M.106.00
F.M.104.75
F.M.89.75
F.M.107
F.M. 101
F.M. 107.25
F.M. 90.50

3.3.3 สถานีวิทยุโทรทัศน จํานวน 1 สถานี คือ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11
สํานักประชาสัมพันธเขต 1 ขอนแกน
3.3.4 ศูนยขาว
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

จํานวน 7 ศูนยขาว ไดแก
ศูนยขาวภาคอีสาน ไทยทีวีสีชอง 3
ศูนยขาวภาคอีสาน ททบ.5 จังหวัดขอนแกน
ศูนยขาวภาคอีสานตอนบน ทีวีชอง 7 สี ขอนแกน
ศูนยขาวภาคอีสาน ชอง 9 อ.ส.ม.ท.
ศูนยขาวสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย (สทท.)
ศูนยขาว ASTV (NEW1) ภาคอีสาน
เนชั่น ทีวี (The NATION TV)

3.3.5 โทรทัศนทางสาย (เคเบิ้ลทีวีทองถิ่น) จํานวน 3 แหง คือ
1) บริษัทขอนแกนเคเบิลน็ทเวิรค จํากัน (KTV)
2) บริษัทขอนแกนเคเบิ้ลทีวี จํากัด
3) บริษัทโฮมทีวีเน็ทเวิรค จํากัด (HOME TV)

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
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3.3.6 หนังสือพิมพทองถิ่น จํานวน 14 ฉบับ คือ
1) หนังสือพิมพไทอีสาน ๑๙
2) หนังสือพิมพขอนแกนนิวส
3) หนังสือพิมพสื่อธุรกิจ
4) หนังสือพิมพสื่อธุรกิจ
5) หนังสือพิมพอีสานรีวิว
6) หนังสือพิมพเสียงอีสาน
7) หนังสือพิมพแสงสุริยะ
8) หนังสือพิมพไทยเสรี
9) หนังสือพิมพวีคลี่มิเรอร
10) หนังสือพิมพโฟกัสมิเรอท
11) หนังสือพิมพเสียงแคนดอกคูน
12) หนังสือพิมพขาวอีสาน
13) โฮมทีวีแม็กกาซีน
14) หนังสือพิมพบีซวีค
3.3.7 เสียงตามสายภายในชุมชน มีจํานวน 87 แหง จากชุมชนทั้งหมด 90 ชุมชน
3.3.8 ไปรษณียโทรเลข : จํานวน 5 แหง คือ สาขาขอนแกน สาขาเทพารักษ สาขาศรีจนั ทร
สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน และศูนยบริการไปรษณียเ ซ็นทรัลพลาซาขอนแกน
3.3.9 องคการโทรศัพท มี 2 สาขา คือ
สาขาขอนแกน 1 พื้นที่รับผิดชอบถนนศรีจันทร – ทาพระ
สาขาขอนแกน 2 พื้นที่รับผิดชอบถนนศรีจันทร – บานฝาง

3.4 การคมนาคม : เทศบาลนครขอนแกนมีเสนทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับเมืองอื่นๆ หลายทาง ไดแก
3.4.1 ทางบก แบงออกเปน 2 ทาง ดังนี้
1) ทางรถไฟ การเดินทางโดยรถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพมีรถธรรมดา รถเร็ว รถดวน
มีจุดจอดรับ – สง ผูโดยสารที่สถานีตางๆ ในจังหวัดขอนแกน ดังนี้ สถานีอําเภอพล สถานี อําเภอบาน
ไผ สถานีอําเภอเมือง สถานีอําเภอน้ําพอง และสถานีอําเภอเขาสวนกวาง ดังนี้
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ขบวนรถลอง
ขบวน
ขบวนรถทองถิ่น 416
ขบวน ดีเซลราง 76 (ป)
ขบวนรถทองถิ่น 432
ขบวนรถทองถิ่น 418
ขบวนรถดวน ดีเซลราง 78
ขบวนรถดวน 70
ขบวนรถเร็ว 134

จังหวัด
อุดรธานี - นครราชสีมา
หนองคาย - กรุงเทพ
ขอนแกน - แกงคอย
หนองคาย - นครราชสีมา
อุดรธานี - กรุงเทพ
หนองคาย - กรุงเทพ
หนองคาย - กรุงเทพฯ

ออกขอนแกน
07.55
08.39
13.55
15.54
20.11
21.05
22.16

ถึงปลายทาง
11.15
17.10
20.30
19.16
05.00
06.25
08.00

จังหวัด
นครราชสีมา - หนองคาย
กรุงเทพ - อุดรธานี
นครราชสีมา - หนองคาย
กรุงเทพฯ - หนองคาย
กรุงเทพ - หนองคาย
กรุงเทพ - หนองคาย

ออกขอนแกน
09.42
16.22
19.03
02.12
04.18
05.09

ถึงปลายทาง
12.25
18.10
21.02
05.05
07.35
08.25

ขบวนรถขึ้น
ขบวน
(ขบวนรถทองถิ่น 415)
(ขบวนรถดวน ดีเซลราง 75)
(ขบวนรถทองถิ่น 417)
(ขบวนรถดวนดีเซลราง 77)
(ขบวนรถเร็ว 133)
(ขบวนรถดวน 69)
ที่มา : สถานีรถไฟขอนแกน

2) ทางหลวงแผนดิน
∗ ทางหลวงหมายเลข 2 จังหวัดสระบุรี – ขอนแกน – อุดรธานี - หนองคาย
∗ ทางหลวงหมายเลข 12 จังหวัดตาก–สุโขทัย– พิษณุโลก – เพชรบูรณ -ขอนแกน–
กาฬสินธ-มุกดาหาร
∗ ทางหลวงหมายเลข 23 แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 ผานอําเภอบานไผ
จังหวัดขอนแกน – มหาสารคาม – รอยเอ็ด – ยโสธร – อุบลราชธานี
∗ ทางหลวงหมายเลข 201 อ.สีคิ้ว นครราชสีมา – ชัยภูมิ – ชุมแพ (ขอนแกน) – ภูกระดึง
(เลย) – วังสะพุง - เลย - อ.เชียงคาน
∗ ทางหลวงหมายเลข 207 จังหวัดขอนแกน - บุรีรัมย
∗ ทางหลวงหมายเลข 208 จังหวัดขอนแกน – มหาสารคาม
ที่มา : สํานักงานทางหลวงที่ 5 (ขอนแกน)
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3.4.2 ทางอากาศ : จังหวัดขอนแกนมีทา อากาศยานพาณิชยของกรมการบินพาณิชย และมี
ตารางเวลาดังนี้
ขอนแกน – กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ - ขอนแกน
วัน เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) วัน เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.)
07.50
08.45
06.15
07.10
ทุกวัน TG 041
ทุกวัน TG 040
1255
13.50
11.15
12.10
ทุกวัน TG 045
ทุกวัน TG 044
12.55
13.50
14.35
15.30
ศ TG 045
ศ
TG 044
11.15
12.10
12.55
13.50
ศ TG 045
ศ
TG 044
11.15
12.10
12.55
13.50
ทุกวัน TG 045
ทุกวัน TG 044
18.25
19.20
20.05
21.00
ทุกวัน TG 047
ทุกวัน TG 046
ที่มา : ทาอากาศยานจังหวัดขอนแกน

3.4 ถนนภายในเขตเทศบาล : ความยาวของถนนในพื้นที่เขตเทศบาล โดยเฉลี่ย 9.8 กิโลเมตร ตอ
พื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร มีถนนสายหลัก 146 สาย ถนนซอย 239 ซอย โดยแยกเปน
ถนนคอนกรีต จํานวน 118 สาย
ยาวประมาณ 92 กิโลเมตร
ถนนลาดยาง จํานวน 48 สาย
ยาวประมาณ 29 กิโลเมตร
ถนนหินคลุก จํานวน 173 สาย
ยาวประมาณ 169 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง
จํานวน 46 สาย
ยาวประมาณ 162 กิโลเมตร
รวม จํานวน 385 สาย
ยาวประมาณ 452 กิโลเมตร
ที่มา : สํานักการชาง เทศบาลนครขอนแกน
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4. สภาพเศรษฐกิจ
4.1 สถานประกอบการ
จํานวนสถานประกอบการในดานบริการตางๆ ในเขตเทศบาลนครขอนแกน
ป พ.ศ. 2551 - 2553
หนวย : แหง

ประเภท
ธนาคาร
โรงภาพยนตร
โรงแรม
สถานอาบอบนวด
ศูนยการคา
ทาเทียบเรือ
ตลาด
- เทศบาล
- เอกชน
สถานีบริการน้ํามัน
สถานีขนสง
สถานีรถไฟ
สนามบินพาณิชย
สถานธนานุบาล

2551

ป พ.ศ.
2552

60
2
35
5
4
-

3
36
5
5
-

39
5
5

4
6

4
6

4
6

26
2
1
1
1

25
2
1
1
1

25
2
1
1
1

2553

จํานวนสถานประกอบการตามเทศบัญญัติเทศบาลนครขอนแกน
1) สถานประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 131 ประเภท
2,289 แหง
2) สถานที่จําหนายและสถานทีส่ ะสมอาหาร
- พื้นที่มากกวา 200 ตารางเมตร
99 แหง
- พื้นที่นอยกวา 200 ตารางเมตร
1,779 แหง
3) สถานประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภทแตงผม
544 แหง
4. การจําหนายสินคาในที่ หรือทางสาธารณะ
647 ราน
สรุป - จํานวนสถานประกอบการ รวม 5,358 ราน
- จํานวนผูประกอบการ
รวม 15,284 ราย
ที่มา : สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครขอนแกน
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จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่อยูในเขตเทศบาลนครขอนแกน
ที่
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

ชื่อโรงงาน / ประกอบกิจการ
ลี้กังเซี้ยง / ทํากุนเชียง หมูหยอง ไสกรอก
อื้อเกียเฮียง / เนื้อหมู ไสหมู น้ําตาล เกลือ
รานเจรัช / ทํากุนเชียง แหนม ไสกรอก หมูหยอง
ทําลูกชิ้นเนื้อวัว
เลี้ยงฮง / ทําเสนกวยเตี๋ยว
เทพทิพยเบเกอรี่
แหลมทอง / คั่วและบดกาแฟ
ทําน้ําดื่มบริสุทธิ์
สปริตขอนแกน สปอรตแวร , หจก.
ทรงงามการชาง / ทําเหล็กดัดประตู - หนาตาง
โชคชัยการชาง / ทําประตู หนาตางเหล็ก
โทนโลหะกิจ / ทําประตู หนาตางเหล็กดัด
พงษศิริอลูมิเนียม / ทําประตูหนาตางเหล็กดัด
สุพรรณการชาง / กลึงเชื่อมโลหะ
กิจเจริญบริการ / ซอมเครื่องยนต
หจก.ขอนแกนแหลมทองกลการ / กลึงโลหะ
มนูญการชาง / ซอมแซมอุปกรณเครื่องยนต
โรงกลึงอุดมชัย / ผลิตและซอมอุปกรณเครื่องยนต
เฉลิมการชาง / ผลิตและซอมอุปกรณเครื่องจักร
ไชยสวัสดิ์ / ซอมและผลิตเครื่องชั่ง
ติ๊กอีเล็คทริค / ซอมไดนาโมและมอเตอร
ขอนแกนเครื่องเย็น / ซอมตูเย็นและเครื่องปรับอากาศ
โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองขอนแกน / ฆาสัตว
โรงแรมพูลแมน/ทําขนมแปง ขนม เคกและอื่นๆ
โรงน้ําแข็งมิตรภาพขอนแกน หจก.
โรงน้ําแข็งสมชัย / ทําน้ําแข็งกอนเล็ก
โรงงานทออวนเดชาพานิช หจก./ ทอแหและอวน
ขอนแกนแหอวน / ผลิตเชือกตาขายทอแหอวน
เคซิล เธ็คทิค อินดัสทรี่ /ผลิตแหอวนและเชือกฟาง

ที่ตั้ง
163/1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง
166 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง
52/9 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง
340/7 ซ.หนาเมือง 5 ถ.หนาเมือง
189 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง
269 ถ.กลางเมือง ม.5 ต.ในเมือง
28 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง
95 ถ.ชวนชื่น ต.ในเมือง
197/17 ซ.สวัสดี ถ.มิตรภาพ ม.14
ถนนหลังเมือง ต.ในเมือง
757/2 ซ.วุฒาราม ถ.รื่นรมย
19/1 ถ.ศรีจันทร ม.6 ต.ในเมือง
12/31-32 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง
153/20 ถ.มะลิวัลย ต.ในเมือง
114 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
153 ถ.มะลิวัลย ต.ในเมือง
167/25 ซ.วัดปาชัยวัน ถ.มะลิวลั ย
226/1 ซ. 5 พฤศจิกา ถ.หนาเมือง
54/1 ถ.ศรีจันทร ม. ต.ในเมือง
78/1 ถ.รื่นรมย
39-41 ถ.มิตรภาพ
17/7 ถ.กสิกรทุงสราง ต.ในเมือง
ถ.โพธิสาร ต.ในเมือง อ.เมือง
9/9 ถ.ประชาสําราญ ต.ในเมือง
1010 ถ.เหลานาดี
180/2 บานบะขาม ต.ในเมือง
615 ถ.รื่นรมย ต.ในเมือง
115 ถ.มิตรภาพ ม.17 ต.ในเมือง
99/9 ถ.เหลานาดี ม.1 ต.เมืองเกา

โทรศัพท
043-221486
043-222405
043-222446
043-221043
043-237209
043-222474
043-236176
043-244921
043-236369
043-221792
043-236962
043-224286
043-237223
043-238351
043-345546
043-241410
043-223773
043-238750
043-224390
043-237233
043-221944
043-241629
043-236936
043-221880-5
043-220902-8
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จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่อยูในเขตเทศบาลนครขอนแกน (ตอ)
ที่
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ชื่อโรงงาน / ประกอบกิจการ
ฐิติเลิศวัฒนา บจก./ตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป
ไทยเจริญคาไม / อบ ไส เซาะรอง ปารเก
อุดมชัยการชาง / ทําวงกบประตูและหนาตางไม
ไมไทยพานิช หจก./ ทําวงกบประตูหนาตาง
เซี่ยงไฮเฟอรนิเจอร / ทําเครื่องเรือนจากไม
เพียงเฟอรนิเจอร / ทําเครื่องเรือนจากไม
ฝกวิชาชีพชางไมเรือนจํากลางขอนแกน
โรงงานพระธรรมขันตโอสถ / ผลิตยาแผนโบราณ
แกนยาง / หลอดอกยาง
ขอนแกนรวมเทคส / ทําขวดพลาสติก
ป.รุงเรืองคอนกรีต / ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
รุงเรืองวัสดุกอสราง / ทําผลิตภัณฑคอนกรีต
ขอนแกนวัสดุกอสราง / ทําโครงหลังคาเหล็ก
ขอนแกนการโคเมี่ยม / ชุบโลหะ
สิทธิพงษอะไหลยนต / ซอมเครื่องยนต
ก.สินชัย / กลึงโลหะ
โรงกลึง ร.ภักดี / กลึงโลหะและชิ้นสวนเครือ่ งจักร
ยนตกิจกลการ , หจก. / ผลิตและเชื่อมชิ้นสวน
เครื่องยนต
เจริญยนต / ซอมเครื่องยนต
ขอนแกนยนตไพบูรณ / ซอมเครื่องยนต
ยนตสยาม (1977) / ผลิต ดัดแปลง ซอมอุปกรณ
เครื่องยนต
มิตรเกษตร / ผลิตอุปกรณการเกษตร
มหกิจแทรคเตอร / ซอมรถแทรกเตอร
ไทยอิสานมิลเลอร / ซอมเครื่องยนต เครื่องสีขาว
มาวินการชาง / ทําเบาะและโครงหลังคารถยนต
หองเย็นบานไผ / ทําหองเย็น
โตโยตาขอนแกนผูแทนจําหนายโตโยตา
แอลทีเซอรวิส / ซอมรถยนต

ที่ตั้ง
173/9-12 ถ.ชวนชื่น ต.ในเมือง
118-119 ถนนเหลานาดี หมู 2
249/2 ถ.รอบเมือง ต.ในเมือง
192 ถ.กลางเมือง ม.5 ต.ในเมือง
127 ถ.มะลิวัลย ม.16 ต.ในเมือง
92/26 ซ.เอมเปอเรอร2 ถ.มิตรภาพ
117 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง
91-95 ถ.รื่นรมย ต.ในเมือง
88/4 ถ.เหลานาดี ต.ในเมือง
86/36 ถ.มะลิวัลย ม.7 ต.ในเมือง
269 ถ.มิตรภาพ ม.13 ต.ในเมือง
151/1 ถ.มะลิวัลย ม.7 ต.ในเมือง
627-631 ถ.หนาเมือง ต.ในเมือง
201/4 ถ.มะลิวัลย ม.16 ต.ในเมือง
11/3 ถ.มิตรภาพ ม.16 ต.ในเมือง
171/81-82 ถ.ประชาสโมสร
157/16 ถ.มิตรภาพ ม.7 ต.ในเมือง
92/3-5 ถ.มะลิวัลย ม.16 ต.ในเมือง

โทรศัพท
043-224970
043-222084
043-223442
043-225578
043-239150
043-238544
043-236169
043-221454
043-224729
043-243278
043-222675
043-236930
043-221261
043-238552
043-238552
043-239726
043-243422
043-236389

151/3 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง
152/2-3 ถ.ประชาสโมสร
89/13/14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง

043-238768
043-236689
043-237938

ถ.มิตรภาพ ม.7 ต.ในเมือง
381/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
5/1-5 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง
89/3 –4 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
136 ถ.รื่นรมย ต.ในเมือง
48/1-2ถ.มิตรภาพ ม.14 ต.ในเมือง
93 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง

043-237027
043-222317
043-236801
043-237133
043-237654
043-244500
043-236520
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จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่อยูในเขตเทศบาลนครขอนแกน (ตอ)
ที่
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

ชื่อโรงงาน / ประกอบกิจการ
โควอยูฮ ะมอเตอร / ซอมรถยนต
ขอนแกนกิจเจริญ / ซอมรถยนต
พี เค ออโตรีแพร / ซอมและเคาะพนสีรถยนต
อูเยี่ยมสี / เคาะพนสีรถยนต
อูสงวนชัยศูนยลอ / ซอมรถยนตและตั้งศูนยลอ
รวมทวีขอนแกน / ซอมรถยนต
เสมอเซอรวิส / ซอมรถยนต
เพียงการชาง / ซอมและพนสีรถยนต
แปการชาง / ซอมและพนสีรถยนต
อูมิตรอารีย / เคาะพนสีรถยนต
สหยานยนตอีสาน / ซอมรถยนต
อูศรีเจริญยนต / ซอมรถยนต
ค.การยนต / ซอมและเคาะพนสีรถยนต
ศูนยสยาม / ซอมรถยนต
ก.มาตรฐานยนต / ซอมเคาะพนสีรถยนต
ซอมอุปกรณเครื่องยนต
ซอมเครื่องยนต
ศ.วัสดุภัณฑ
สหชางเกียริ่งแอนดเอนยิเนียริง่
ขอนแกนยนต
ว.ยานยนต

ที่ตั้ง
359/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
355 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
171/75-76 ถ.ประชาสโมสร
306-309 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
227/52 ถ.หลังศูนยราชการ ม.13
264/22-27 ถ.เทพารักษ
271 ซ.สวัสดี ถ.มิตรภาพ ม.14
425-427 ถ.เทพารักษ ต.ในเมือง
178/20 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง
1016 ถ.เหลานาดี ต.ในเมือง
40/16 ซ.ศิลปสนิท ถ.มะลิวัลย
ซอย 2 ถ.เหลานาดี ม.2 ต.ในเมือง
168/73 ถ.ประชาสโมสร
92/10 ถ.มะลิวัลย ม. 16 ต.ในเมือง
18/9 บ.หนองใหญ ถ.ศรีจันทร ม.6
155/1 ม.7 ต.ในเมือง อ.เมือง
151/69 ถ.มะลิวัลย ต.ในเมือง
1/4 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง
40 ถ.ดรุณสําราญ ต.ในเมือง
398 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
89/9-10 ถ.มิตรภาพ ม. 14 ต.ในเมือง

โทรศัพท
043-222071
043-222037
043-239139
043-236094
043-237833
043-237103
043-236104
043-236075
043-241098
043-237530
043-223710
043-243769
043-239490
043-243769
043-238149
043-221954
043-236520
043-237679
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4.2 การทองเที่ยว ในเขตเทศบาลนครขอนแกน
แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครขอนแกน แยกเปนประเภทตางๆ ดังนี้
4.2.1 แหลงประวัตศิ าสตร / โบราณคดี
1) ศาลเจาพอหลักเมือง : เปนสถานที่เคารพบูชาของชาวขอนแกน ประดิษฐานอยูที่ศาลา
สุขใจ ถนนเทพารักษหนาสํานักงานเทศบาลนครขอนแกน ทานเจาคุณปูพระราชสารธรรมมุนีและ
หลวงธุรนัยพินิจ อดีตผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ไดนําหลักศิลาจารึกมาจากโบราณสถานในทองที่
อําเภอชุมแพมาประกอบพิธีตามแนวทางพระพุทธศาสนาทําเปนหลักเมืองเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2499
2) พระมหาธาตุแกนนคร : ตั้งอยูภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวง ถนนกลางเมือง เปน
ศิลปะสมัยทวาราวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน รูปทรงแบบชาวอีสานตากแห มี 9 ชั้น เปนที่ประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุ มีการตกแตงดวยลวดลายแกะสลัก และภาพเขียนอยางงดงาม เปนสถานที่เคารพบูชา
ของชาวขอนแกน และเปนสถานที่ชมทัศนียภาพเมืองขอนแกน
3) อนุสาวรียพ ระนครศรีบริรักษ : ตั้งอยูที่สวน เจ.ซี. ถนนรอบบึง ทาวเพียเมืองแพนหรือ
พระนครศรีบริรักษเปนขุนนางเชื้อพระวงศกษัตริยเวียงจันทร มีธิดาชื่อ นางคําแวน เปนสนมเอกใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ในป พ.ศ. 2332 ทาวเพียเมืองแพนไดพาสมัครพรรค
พวกประมาณ 330 คน อพยพมาอยูที่บานบึงบอน ขึ้นตรงตอพระยานครราชสีมา ตอมาในป พ.ศ. 2340
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมยก “ บานบึงบอน” ขึ้น
เปน “เมืองขอนแกน” และยกฐานันดรศักดิ์ “ทาวเพียเมืองแพน” ขึ้นเปน “ พระนครศรีบริรักษ” พอ
เมืองคนแรกของจังหวัดขอนแกน ในป พ.ศ. 2525 ประชาชนชาวขอนแกน ไดรวมใจกันสรางอนุสาวรีย
พระนครศรีบริรักษขึ้น เพื่อเปนอนุสรณและเคารพสักการะของชาวเมือง
4) น้ําสางสนามบิน : ตั้งอยูบริเวณถนนหนาศูนยราชการตรงขามโรงเรียนสนามบินดาน
ทิศเหนือ เปนบอน้ําประวัติศาสตร ที่มีมากอนที่เมืองขอนแกนจะมีน้ําประปาบริโภค เปนจุดรวมใจของ
ชาวขอนแกน เปนแหลงน้ําที่หลอเลี้ยงชีวิตของชาวขอนแกนในอดีต และใหคุณประโยชนที่ยิ่งใหญแก
ประชาชนชาวขอนแกนมาเปนเวลายาวนาน
5) ศาลหลักเมือง (เมืองเกา) : เปนศาลหลักเมืองหรือบือบานที่ทาวเพียเมืองแพนไดตงั้ ไว
ณ บริเวณใจกลางหมูบาน เปนเสาหลักเมืองขอนแกนหลักแรกกอนจะมีการยายเมืองอีก 5 ครั้ง ปจจุบัน
ตั้งอยูบริเวณซอยกลางเมือง 21 ดานขางศูนยกัลยาณมิตร
4.2.2 แหลงเรียนรู
1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 ขอนแกน : ตั้งอยูที่ถนนกสิกรทุงสราง เปนสถานที่ ที่เก็บ
รักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่เปนของแถบอีสานตอนเหนือ โดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ
จัดตั้งใบเสมาหินที่ไดจาก “ เมืองฟาแดดสูงยาง” ไวเปนจํานวนมาก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน
เปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสวนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูที่ถนนหลังศูนยราชการ โบราณวัตถุ
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และศิลปวัตถุที่จัดแสดงไวในพิพิธภัณฑ สวนใหญไดมาจากการขุดคนแหลงโบราณคดีภายในเขต
ศิลปากรที่ 7 อีกสวนหนึ่ง เปนศิลปวัตถุสมัยตางๆ ที่แบงมาจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร
พิพิธภัณฑแบงออกเปน 2 ระดับชั้น ชั้นลางดานหนึ่งเนนเรื่องราวของอูอารยธรรมกอนประวัติศาสตรยุค
หินใหมที่บานเชียง โครงกระดูกมนุษย เครื่องมือเครื่องใช ภาชนะดินเผา อีกดานหนึ่งจัดแสดงใบเสมาหิน
จําหลักเรื่องพุทธประวัติและภาพปูนปนศิลปทวาราวดี จากเมืองฟาแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ สวนชั้น
ที่สองอาคารพิพิธภัณฑ เปนสวนของศิลปวัตถุสมัยขอมหรือลพบุรีที่ไดในภาคอีสาน เชน พระพุทธรูป
เครื่องปนดินเผาและศิลปวัตถุอื่นรวมทั้งทับหลัง หินทรายจากปราสาทหินในภาคอีสาน และอีกดานหนึ่ง
ของชั้นบนเปนศิลปวัตถุยุคสมัยตางๆ ของภาคกลาง เชน อยุธยา สุโขทัย เปนตน พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติขอนแกน เปดใหเขาชมทุกวัน เวนวันหยุดนักขัตฤกษ ตั้งแตเวลา 09.00-16.00 น. อัตราคาเขาชม
ชาวไทย 5 บาท ชาวตางประเทศ 10 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอ โทร. (043) 246170
2) หอศิลปวัฒนธรรมและอาคารศูนยกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน : เปนแหลงแสดง
ศิลปะพืน้ บานและเปนสถานที่จัดแสดงนิทรรศการตางๆ ตั้งอยูที่ถนนมะลิวัลย มหาวิทยาลัยขอนแกน
3) โฮงมูนมังเมืองขอนแกน : โฮงมูนมังเมืองขอนแกน ตั้งอยู ณ บริเวณชั้นลางอาคาร
สวนสาธารณะ 200 ป บึงแกนนคร เทศบาลนครขอนแกน ภายในโฮงมูนมันเมืองขอนแกน ได
จั ด แบ ง พื้ น ที่ อ อกเป น พื้ น ที่ ใ นส ว นของนิ ท รรศการ และห อ งจํ า หน า ยของที่ ร ะลึ ก สํ า หรั บ การจั ด
นิทรรศการไดแบงออกเปน 5 โซน โดยแบงตามเนื้อหาสาระในระบบการปกครอง วิถีชีวิต ภูมิปญญา
และเอกลักษณทางวัฒนธรรมอันนาภาคภูมิใจของชาวขอนแกน นับตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร ยุคสราง
บานแปงเมือง จวบจนเปนเมืองขอนแกนในปจจุบัน
4) ศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรประจําทองถิ่น จังหวัดขอนแกน : ตั้งอยูที่ ศูนยบริการ
สาธารณสุขที่ 4 บานสามเหลี่ยม ถนนศรีมารัตน เปนแหลงศึกษาความรูสําหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่ว ไป ที่ พ รอ มไปด ว ยข อมูล พื้ น ฐาน ความรู หลัก การทฤษฎี ท างดา นวิ ทยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี ตลอดจนเปนแหลงรวบรวมอุปกรณเครื่องมือทางวิทยาศาสตร และการแสดงถึงวิวัฒนาการ
ในการนําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
5) แหลง IT ในวิถีชุมชนศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT ขอนแกน : ศูนย ICT
ขอนแกน เกิดมาจากแนวคิดการเรียนมิไดจํากัดเฉพาะในหองเรียน การเรียนรูสามารถเกิดขึ้นทุกที่และทุก
ชวงเวลาของชีวิตของมนุษย จึงนําไปสูความรวมมือระหวางสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ ศูนยประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (E- Saan Softwaer Park)
มหาวิทยาลัยขอนแกน บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และเทศบาลนครขอนแกน โดยมี
ทุนในการกอตั้งกวา 20 ลานบาท ตั้งอยู ณ บริเวณอาคารตลาดสดเทศบาล 1 ชั้น 2 ถนนกลางเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแกน ทําใหประชาชนชาวขอนแกนมีแหลง IT ที่ใหญที่สุดเปนแหงแรกของประเทศไทย
ที่ฝงตัวอยูในวิถีการดําเนินชีวิตปกติประจําวัน ใหบริการอินเทอรเน็ต (สีขาว) ฟรีแกเด็ก (ต่ํากวา 15 ป)
และผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) โดยมีเจาหนาที่ดูแลใหคําแนะนําอยางใกลชิด มีเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการ
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กวา 160 เครื่อง มีหองสมุดที่ทานสามารถหาหนังสือดีๆ อานในบรรยากาศเย็นสบายในหองแอร
นอกจากนี้ ยั ง มี กิ จ กรรมสอนการบ า น วาดภาพระบายสี และสอนงานประดิ ษ ฐ ที่ ส ามารถนํ า ของที่
ประดิษฐไดกลับไปอวดที่บานได โดยไมเสียคาใชจาย เปนแหลงรวมเด็กหลังเลิกเรียนที่ทานพาบุตร
หลานมาสง-ไปซื้อขาวของแลวจึงมารับกลับบานไดโดยไมตองกังวล หรือพากันมาทําการบานที่ศูนย
ICT แลวเลยไปรับประทานอาหารที่ตลาดโตรุงอยางอบอุนทั้งครอบครัว สําหรับทานที่สนใจหาความรู
เรื่องการใชคอมพิวเตอร ก็มีบริการอบรมการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน การใชอินเทอรเน็ตเบื้องตนฟรี
ทําใหทาน ไดใชประโยชนจากเครื่องคอมพิวเตอรและใกลชิดกับบุตรหลานยุค IT มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ยังมีบริการอบรมใหความรูการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในหลักสูตรเฉพาะอีกมากมาย ที่ทานสามารถนํา
ไปใชในการปฏิบัติงานและใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี
6) หองสมุดสวนดอกคูน : ตั้งอยูทางดานทิศใตของบึงแกนนคร บนพื้นที่ประมาณ 1 ไร
ฝงตรงขามกับวัดหนองแวง สามารถทอดมองบึงน้ําแกนนครไดในระยะใกลชิดและอยูหางจากประตู
เล็กๆ สําหรับเขาออกสวนสาธารณะ ราว 100 เมตร ลานไมกวาง ขวางใตรมไมที่รมรื่น หนังสือนิทาน
มากมาย เชื้อเชิญใหเด็กๆ มาอานหนังสือ พรอมครอบครัว กลายเปนเอกลักษณของ “หองสมุดเด็กสวน
ดอกคูน” ซึ่งเปนหองสมุดเด็กแนวใหม ที่เด็กๆ และครอบครัว ไดรวมใชเวลาวางใหเกิดประโยชนรวมกัน
นอกจากหนังสือนิทานที่ดีแลว ยังมีกิจกรรมเสริมใหเด็ก ๆ ไดรวมสนุกเพลิดเพลินในวันหยุดอีกดวย
หองสมุดเด็กสวนดอกคูน เปดใหบริการทุกวัน เวลา 09.00 – 18.00 น.
7) หองสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ : เปนหองสมุดเด็กแนวใหม อีกแหงหนึ่ง ตั้งอยูใน
สวนสาธารณะใจกลางเมือง สวนรัชดานุสรณเหมาะสําหรับเปนแหลงศึกษา หาความรูในบรรยากาศ ผอน
คลายสบายๆ ของครอบครั ว มี ห นั ง สื อ สํ า หรั บ ทุ ก วั ย คอยให บ ริ ก ารนั บ เป น พื้ น ที่ แ ห ง การอ า นของ
ครอบครัวที่มีคุณภาพ ภายใต บรรยากาศสบายๆ อีกแหงหนึ่ง นอกจากหนังสือที่ดีมีคุณภาพแลว วันหยุด
ยังมีกิจกรรมเสริมพัฒนาการใหเด็กๆ อีกดวย หองสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ เปดใหบริการทุกวัน เวลา
09.00 – 18.00 น. มีเจาหนาที่คอยบริการสมาชิกสามารถยืมหนังสือไปอานได
4.2.3 สวนสาธารณะ
1) บึงแกนนคร : มีลักษณะเปนบึงขนาดใหญ ในเนื้อที่ 603 ไร ในเขตเทศบาลกลางเมือง
ขอนแกน เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ มีถนนเลียบริมน้ําโดยรอบ ไดมีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบบึง
ใหเปนสวนสุขภาพ ภายในสวนบริเวณรอบๆ มีภาพประติมากรรมรูปตางๆ ทางเทศบาลไดทําการปลูก
ตนคูนและไมดัดไวอีกมากมาย ทําใหดูรมรื่นสวยงาม นอกจากนี้ยังมีสนามเด็กเลนและรานอาหารบริการ
ผูมาพักผอน ทางทิศเหนือ ของบึงแกนนครเปนที่ประดิษฐานอนุสาวรีย “เจาเพียเมืองแพน” ผูกอตั้งเมือง
ขอนแกน
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2) บึงทุงสราง : เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ / สถานที่ทองเที่ยว มีสภาพเปนบึงธรรมชาติ
มีสวนสุขภาพสําหรับออกกําลังกาย มีพื้นที่ 1,600 ไร ตั้งอยูที่ถนนกสิกรทุงสราง อนาคตจะไดรับการ
พัฒนาเปนสวนพฤกษศาสตรชุมน้ํา สวนนก และลานกีฬา
3) สวนสาธารณะประตูเมือง : มีพื้นที่ 10 ไร 1 งาน 14.2 ตารางวา เดิมเปนที่ดินของ
ตระกูลทวีแสงสกุลไทย ยกใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อเปนสถานที่ทดลองและพัฒนาพันธุขาว
ตอมาเมื่อถนนมิตรภาพตัดผานถูกทิ้งราง เทศบาลไดประสานขอใชที่ดินจากทานผูวาราชการจังหวัด
ขอนแกน (นายบุญรงค นิลวงศ) และกรมธนารักษปจจุบันเทศบาลปรับปรุงเปนสวนสาธารณะที่สวยงาม
รมรื่น มีระดับพื้นที่สูงต่ําเปนมิติมุมมองที่แตกตางจากสวนทั่วไป และยังเปนสวนที่เปนสัญลักษณของ
การเขาถึงเมืองขอนแกน ตั้งอยูบริเวณถนนศรีจันทรตัดกับถนน มิตรภาพ
4) หนองสะพัง : เปนหนองน้ําเกาแกที่ประชาชนชาวขอนแกนไดใชในการอุปโภค การ
ประมงและการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพ เทศบาลจึงไดทําการปรับปรุงใหเปนพื้นที่สาธารณะเนื้อที่ประมาณ 1
ไร เพื่อใหประชาชนสามารถเขามาใชประโยชนรวมกันได
4.2.4 ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
1) งานประเพณีสุดยอดสงกรานตอีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนขาวเหนียว
เทศบาลนครขอนแกนไดจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานตในเดือนเมษายน เปนประเพณีทุกป มาตั้งแตป
2531 การจัดงานดังกลาวไดพัฒนาอยางตอเนื่องมาตามลําดับจนปจจุบันไดชื่อวา "งานประเพณีสุดยอด
สงกรานตอีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนขาวเหนียว" วัตถุประสงคของการจัดงานดังกลาวเพือ่
สงเสริมวัฒนธรรมการละเลนสงกรานตแบบปใหมไทย ปลูกฝงพฤติกรรมและคานิยมที่ดีของเยาวชนตอ
ครอบครัวและสังคม และที่เปนจุดเดนสําคัญของงานคือเปนงานที่สนุกไดโดยไรแอลกอฮอล ซึ่งถือเปน
จังหวัดตนแบบดานการสงเสริมสุขภาพและแกไขปญหาการดื่มแอลกอฮอลของประชาชน กิจกรรมใน
งานประกอบดวย พิธีทําบุญตักบาตร การละเลนกีฬา การแสดงดนตรีพื้นเมือง ขบวนแหเกวียนบุปผาชาติ
วันขาวเหนียวครอบครัวเดียวกัน เปนตน
2) งานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแกน หรือที่นิยมเรียก
กันวา "งานไหม" หรือ "งานเทศกาลไหม" จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อป 2522 โดยไดรับการสนับสนุนจากการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในการเผยแพรประชาสัมพันธจนเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย ประเพณีผูก
เสี่ยว เปนประเพณีดั้งเดิมของคนกลุมวัฒนธรรมไทยลาว หรือชาวอีสานมาแตอดีตจนถึงปจจุบัน คําวา
"เสี่ยว" ในความหมายของชาวอีสาน หมายถึงเพื่อนรัก เพื่อนตาย เพื่อนรวมชะตาชีวิต รวมทุกขรวมสุข
ถือเสมือนมีชีวิตเดียวกัน คูเสี่ยวจะติดตอไปมาหาสูและชวยเหลือเกื้อกูลกันอยูตลอดเวลา คนที่จะเปนคู
เสี่ยวจะตองเปนชายกับชาย หญิงกับหญิง ซึ่งสนิทสนมกัน รสนิยมคลายกัน เกิดปเดียวกัน มีบุคลิก
คลายกัน พอแมเห็นวาเด็กรักกันก็จะนํามาผูกแขนตอหนาผูใหญ อบรมใหรักกัน แลวทั้งสองคนก็ไดชอื่ วา
เปนเสี่ยวกันไปจนชีวิตจะหาไม งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแกน จัดขึ้น
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ระหวางวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกป ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัด
ขอนแกน วัตถุประสงคของการจัดงาน คือ ใหประชาชนเขาใจความหมายของคําวาเสี่ยวอยางถูกตอง
ฟนฟูอนุรักษประเพณีอันดีงามไวใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม สงเสริมใหคนในชาติตระหนักถึงความเปน
มิตรกัน และนําคาแหงมิตรภาพนั้นไปใชใหเปนประโยชนในดานความรวมมือพัฒนาประเทศชาติและ
ขยายผลการผูกเสี่ยวไปสูคนในชาติใหมากขึ้น กิจกรรมในงาน ไดแก การจัดพิธีผูกเสี่ยว ประกวดพาน
บายศรี จัดขบวนแหรถตามคําขวัญจังหวัด จัดศาลาไหมเพื่อสาธิตการทอผาไหมและจําหนายผลิตภัณฑ
การแสดงศิลปพื้นบาน การออกรานกาชาด การจัดนิทรรศการของสวนราชการ และการประกวดนางงาม
ไหม
3) งานประเพณีเขาพรรษา เขาพรรษา คือการที่ภิกษุผูกใจวาจะอยูประจําเสนาสนะในวัดใด
วัดหนึ่งตลอดเวลา 3 เดือน ในฤดูฝนไมไปคางแรมใหลวงราตรีในที่แหงอื่น ระหวางที่ผูกใจนั้นเปน
พิธีกรรมสําหรับภิษุโดยครง ซึ่งมีวินัยนิยมบรมพุทธานุญาตไวใหปฏิบัติทุกรูป จะเวนเสียมิไดไมวากรณี
ใด ๆ มีเรื่องราวปรากฏอยูในวัสสุปนายิกขันธกะพระวินัยปฎกใจความวา สมัยเมื่อผานปฐมโพธิการไป
แลวมีกุลบุตรบวชเปนภิกษุมากขึ้น พระพุทธเจายังมิไดทรงบัญญัติใหภิกษุจําพรรษา ถึงฤดูฝนมีน้ําขังเต็ม
พื้นที่ไรนา ชาวบานประกอบอาชีพกสิกรรม ภิกษุบางจําพวกหาพักการจาริกไม บางพวกพากันเหยียบ
พืชผลชาวบาน และสัตวเล็กตายเปนจํานวนมาก ชาวบานพากันติเตียน พระพุทธองคทรงทราบจึงบัญญัติ
ใหภิกษุอยูจําพรรษาในฤดูฝน 3 เดือน คือ วันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 หลังพุทธศาสนิกชนจะรวมกันที่ศาลาโรง
ธรรม จัดดอกไมธูปเทียน ขาวสาร ผาอาบน้ําฝนถวายแดพระสงฆ และอธิฐานเขาพรรษา เรียกวา ปวารณา
เขาพรรษา จังหวัดขอนแกน ไดจัดกิจกรรมงานประเพณีเขาพรรษาที่วัดพระธาตุพระอารามหลวง วัด
หนองแวงพระอารามหลวง และวัด ศรี จั น ทร พ ระอารามหลวง เป น ประจํ า ทุ ก ป
และเชิ ญ ชวน
พุทธศาสนิกชนรวมทําบุญที่วัดใกลบานหรือวัดที่มีจิตศรัทรา การจัดงานดังกลาวมีวัตถุประสงค เพื่อ
รณรงคปลูกจิตสํานึกใหเด็กเยาวชนและประชาชน ตระหนักถึงความสําคัญในวันเขาพรรษา เสริมสราง
และปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กเยาวชนและประชาชนไดนําไปใชในชีวิตประจําวัน และเพื่อ
จรรโลงสังคมไทยใหเปนสังคมดี มีคุณธรรมจริยธรรมอยางยั่งยืน โดยใชมิติทางศาสนา กิจกรรมในงาน
ประกอบดวย พิธีทําบุญตักบาตร ฟงธรรมเทศนาแสดงตนเปนพุทธมามกะ ถวายเทียนพรรษา ผาอาบ
น้ําฝน และอธิษฐานปวารณาเขาพรรษาตลอด 3 เดือน
4) งานประเพณีออกพรรษา ออกพรรษา หมายถึง การสิ้นสุดกําหนดอยูจําพรรษาของภิกษุ
ตามพระวินัยบัญญัติ มีพิธีเปนสังฆกรรม กรรมพิเศษเรียกโดยภาษาวินัยพิเศษวา ปวรณากรรม คือการทํา
ปวารณาของสงฆผูอยูรวมกันมาตลอด 3 เดือน ในวันเพ็ญเดือน 11 กิจกรรมสําคัญที่จัดเปนประจําทุกปใน
จังหวัดขอนแกน ไดแก
4.1) การตักบาตรเทโว สืบเนื่องมาจากวันเทโวโลหณะ คือวันที่ พระพุทธเจาเสด็จจาก
เทวโลก หลังจากเสด็จไปจําพรรษาอยูสวรรคชั้นดาวดึงสพิภพถวนไตรมาส และตรัสพระอภิธรรมเทศนา
โปรดพระพุทธมารดาในเทวโลกมาตลอด 3 เดือน พอออกพรรษาก็เสด็จกลับมายังมนุษยโลก โดยเสด็จ
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ลงทางบันไดสวรรคที่ประตูเมืองสังกัสสนคร อันตั้งอยูเหนือกรุงสาวถี วันเสด็จลงจากเทวโลกนั้นเรียกวา
วันเทโวโลหณะ ตรงกับวันมหาปวารณาเพ็ญเดือน 11 วันนั้นถือกันวาเปนวันบุญวันกุศลที่สําคัญวันหนึ่ง
ของพุทธบริษัท โบราณเรียกอีกอยางหนึ่งวา วันพระเจาเปดโลก รุงขึ้นจากวันนั้นเปนวันแรม 1 ค่ํา เดือน
11 จึงมีการทําบุญตักบาตรเทโวโลหณะกันเปนการใหญ เพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จลงจากเทวโลกของ
พระพุทธเจา จังหวัดขอนแกนโดยเทศบาลตําบลเขื่อนอุบลรัตน และอําเภออุบลรัตน ไดจัดกิจกรรมตัก
บาตรเทโวเปนประจําทุกปที่วัดพระพุทธบาทภูพานคํา อําเภออุบลรัตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษสบื
สานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย บูชาคุณองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และรณรงคใหประชาชน
ตระหนักและเห็นความสําคัญในวันออกพรรษา กิจกรรมในงานประกอบดวย นมัสการองคพระเจาใหญ
ไหวรอยพระพุทธบาท พระภิกษุสามเณรเดินลงมาจากยอดเขาวัดพระบาทภูพานคําตามบันได 1,049 ขั้น
เพื่อรับบิณฑบาต พุทธศาสนิกชนตักบาตรขาวสารอาหารแหงและจตุปจจัย และขบวนแหรถนางฟา
เทวดาพระอินทร พระพรหม ไปยังวัดพระบาทภูพานคํา
4.2) ไตประทีปโคมไฟและวิถีชีวิตอีสาน ในชวงเทศกาลออกพรรษา จังหวัดขอนแกน
โดยเทศบาลนครขอนแกน ไดจัดงานประเพณีออกพรรษา ไตประทีปโคมไฟและวิถีชีวิตอีสาน ซึ่งตรงกับ
วันออกพรรษาของทุกป ณ บริเวณบึงแกนนคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว สงเสริม
อาชีพของประชาชนในทองถิ่น และอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของทองถิ่นอันดีงาม
ของวิถีชีวิตคนอีสาน กิจกรรมสําคัญในงานประกอบดวย จัดพิธีทางศาสนา ออกรานจําหนายอาหารและ
สินคาพื้นเมือง จัดแสดงนิทรรศการของเกานาสะสม พระเครื่อง ประกวดและโชวบอนไซ จัดแสดง
วรรณกรรมเรื่อง"สินไซ" มหกรรมอาหารของดีเมืองขอนแกน ประกวดขบวนแหประทีปโคมไฟ
ประกวดฮานประทีป ประกวดสรภัญญะ การแสดงวัฒนธรรม 5 ภาค จัดประกวดนกกรงหัวจุก การแสดง
วัฒนธรรมนานาชาติ การแขง X-Game การประกวดกวนขาวทิพย การแสดงดนตรีลูกทุงของโรงเรียน
ตางๆ การแสดงดนตรีพื้นเมือง และการแสดงคอนเสิรตลูกทุงหมอลํา
5) ถนนฅนเดินขอนแกน เกิดขึ้นจากการระดมความคิดและรวมมือกันของกลุมปญจมิตร
ขอนแกน ที่ประกอบดวย สภาทนายความ หอการคา สภาอุตสาหกรรม องคการบริหารสวนจังหวัดและ
เทศบาลนครขอนแกน รวมถึงความรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใตแนวคิดที่วา ถนนมีไวใหรถวิ่ง
ยิ่งมีถนน คนยิ่งรักกันนอยลง จะเปนไปไดหรือไม ถาเราจะคืนถนนใหกับคนขอนแกนเพื่อเปนพื้นที่ให
คนที่รัก ที่ชอบในสิ่งเหมือนๆ กัน ไดคุยกัน ถนนฅนเดินขอนแกน เปดเฉพาะวันเสาร ตั้งแตเวลา 17.0024.00 น. ณ ถนนหนาศูนยราชการ (ถนนดานหนาศาลากลางจังหวัด) มีสินคาหลากหลายไมวาจะเปน
สินคาทํามือ ของที่ระลึก ของเกา อาหารและขนมตางๆ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม รําวงอีสาน ละครใบ
รวมไปจนถึงการแสดงเปดหมวกของเยาวชนชาวขอนแกน และอื่นๆ อีกมากมาย
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4.2.5 รานจําหนายของที่ระลึก
1) กลุมแพรพรรณ (ศูนยศิลปหัตถกรรมเพื่อพัฒนาสตรีอีสาน)
ผาฝายทอมือยอมสีธรรมชาติ
ที่อยู : 131-193 ถนนชาตะผดุง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
โทรศัพท : 0 4333 7216
2) มรดกไทย
เครื่องจักสานที่ทําจากไมไผทุกชนิด
ที่อยู : 87/26-27 ถนนอํามาตย อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
โทรศัพท : 0 4324 3827
3) แมหญิง
ผาทอพื้นเมือง เครื่องเงิน
ที่อยู : 227/7 ถนนกลางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
โทรศัพท : 0 4332 1427
4) รินไหมไทย
ผาไหม ผาฝาย หมอนขิต ฯลฯ
ที่อยู : 412 ถนนหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
โทรศัพท : 0 4322 1042, 0 4322 0705
5) ศูนยสิ่งทอพระธรรมขันธ ขอนแกน
ผาไหม ผาฝาย เครื่องเงิน
ที่อยู : 79/2-3 ถนนรื่นรมย อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
โทรศัพท : 0 4322 1548, 0 4322 40800 4332 1776
6) สืบสาน
ผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือยอมสีธรรมชาติ และ ผลิตภัณฑวัสดุเหลือใชจากธรรมชาติ
ที่อยู : 227/71 หมูบานมิตรสัมพันธ ทุงเศรษฐี ถนนประชาสโมสร อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน
โทรศัพท : 0 4333 7103 , 0 4324 1788
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7) กุนเชียงนายบู
กุนเชียง หมูแผน หมูหยอง
ที่อยู : 198-200 ถนนรวมจิต อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
โทรศัพท : 0 4322 3009
8) เจรัช
หมูยอ แหนม กุนเชียง หมูแผน ผาไหม
ที่อยู : ถนนกลางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
โทรศัพท : 0 4323 7787
9) เตียฮั่วหยู
ถั่วกระจก ขนมตุบตั๊บ ถั่วตัด
ที่อยู : 584 ถนนศรีจันทร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
โทรศัพท : 0 4322 4472
10) แหนมลับแล
แหนม กุนเชียง หมูยอ เนื้อแผน
42 ถนนกลางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
โทร. 0 4323 6537
11) เฮงงวนเฮียง
หมูยอ กุนเชียง หมูแผน
54/1-2 ถนนกลางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
โทร. 0 4323 9458, 0 4323 6735
12) ลี้กั่งเซี้ยง
หมูยอ, กุนเชียง
ถนนกลางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
โทร. 0 4332 3323
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5. สภาพสังคม
5.1 ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแกน ในป พ.ศ. 2553 มีทั้งหมด 90 ชุมชน แบงออกเปน
4 เขต ดังนี้

เขต

ที่

ชื่อชุมชน

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

โนนชัย 1
โนนชัย 2
โนนชัย 3
ดอนยานาง 1
ดอนยานาง 2
ดอนยานาง 3
หลังศูนยราชการ
หลังศูนยราชการ 2
เทพารักษ 1
เทพารักษ 2
เทพารักษ 3
เทพารักษ 4
เทพารักษ 5
พัฒนาเทพารักษ
ศรีจันทร
คุมหนองคู
มิตรภาพ
เจาพอเกษม
หนองแวงตราชู2
หนองแวงตราชู4

21 บขส .

กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
ชุมชนแออัด
ชุมชนแออัด
ชุมชนแออัด
ชุมชนแออัด
ชุมชนแออัด
ชุมชนแออัด
ชุนชนเมือง
ชุนชนเมือง
ชุมชนแออัด
ชุนชนเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง

จํานวน
หลังคาเรือน
174
276
160
400
438
255
613
176
190
110
116
106
129
90
158
560
193
780
290
84

จํานวน
ประชากร
696
1,105
639
1,600
1,750
1,020
2,450
730
760
675
410
480
515
358
630
1,471
772
1,347
1,160
335

ชุมชนเมือง

150

600

ประเภทชุมชน
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กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง

จํานวน
หลังคาเรือน
357
336
258
109
269
390
350

จํานวน
ประชากร
1,072
1,345
1,033
435
1,075
1,560
1,705

นาคะประเวศน
ชัยณรงคสามัคคี
คุมพระลับ
หลักเมือง

กึ่งเมือง
ชุนชนเมือง
ชุนชนเมือง
ชุมชนแออัด

300
269
513
133

1,025
1,075
2,050
620

ทุงเศรษฐี
มิตรสัมพันธ 1
มิตรสัมพันธ 2
โพธิบังลังกทอง
บานพัก ต.ช.ด.
ทุงสรางพัฒนา
ศิริมงคล
ศรีจันทรพัฒนา
หนา ร.พ.ศูนย
บานเลขที่ 37
หัวสะพาน
ชลประทาน

บานจัดสรร
บานจัดสรร
บานจัดสรร
บานจัดสรร
ราชการ
กึ่งเมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ราชการ
ชุมชนแออัด
ราชการ

270
136
160
308
86
234
435
179
512
566
62
289

1,700
327
1,100
1,230
280
1,800
1,242
715
1,452
879
290
1,155

ชุมชนเมือง
บานจัดสรร

141
130

564
360

เขต

ที่

2

1
2
3
4
5
6
7

หนองใหญ 1
หนองใหญ 2
หนองใหญ 3
หนองใหญ 4
ธารทิพย
บะขาม
ศรีจันทรประชาฯ

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อชุมชน

24 เจาพอขุนภักดี
25 ธนาคร

ประเภทชุมชน
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เขต

ที่

3

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

ชื่อชุมชน
บานตูม
โนนทัน 1
โนนทัน 2
โนนทัน 3
โนนทัน 4
โนนทัน 5
โนนทัน 6
โนนทัน 7
โนนทัน 8
โนนทัน 9
หนองแวงเมืองเกา 1
หนองแวงเมืองเกา 3
หนองแวงเมืองเกา 4
ซอยเมตตา
หลังสนามกีฬา 1
หลังสนามกีฬา 2
วัดกลาง
คุมวัดธาตุ
แกนนคร
โนนหนองวัด 1
โนนหนองวัด 2
โนนหนองวัด 3
โนนหนองวัด 4
หนองวัดพัฒนา
คุมวุฒาราม
การเคหะ
เหลานาดี 12
พระนครศรีบริรักษ
พิมานชลรวมใจพัฒนา

ประเภทชุมชน
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
แออัด
กึ่งเมือง
เมือง
เมือง
เมือง
กึ่งเมือง
แออัด
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
บานจัดสรร
แออัด
เมือง
บานจัดสรร

จํานวน
หลังคาเรือน
285
396
359
273
270
246
379
385
113
148
470
203
184
184
575
150
260
295
433
486
230
386
541
138
263
359
115
386
139

จํานวน
ประชากร
1,140
1,584
1,435
1,090
1,145
985
1,514
1,400
450
592
1,880
708
736
686
2,298
755
2,150
1,179
1,730
1,945
960
1,165
2,165
552
1,050
1,434
460
1,542
417

41
เขต

ที่

ชื่อชุมชน

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ศรีฐาน 1
ศรีฐาน 2
ศรีฐาน 3
ศรีฐาน 4
เทคโนภาคฯ
สามเหลี่ยม 1
สามเหลี่ยม 2
สามเหลี่ยม 3
สามเหลี่ยม 4
สามเหลี่ยม 5
ไทยสมุทร
หนองแวงตราชู 1
หนองแวงตราชู 3
คุมวัดปาอดุลยาราม
ตะวันใหม

ประเภทชุมชน
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
เมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
บานจัดสรร
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
บานจัดสรร

จํานวน
หลังคาเรือน
264
294
220
144
228
832
263
1,135
288
683
263
294
253
326
180

จํานวน
ประชากร
1,055
1,175
879
574
910
3,328
1,050
4,540
1,150
2,730
1,050
1,175
1,010
1,305
720

ที่มา : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแกน

ชุมชนยอย หมายถึง ชุมชนในเขตเทศบาลที่ประชาชนอาศัยอยูรวมกัน โดยมีสภาพพื้นที่ หรือ
ภูมิศาสตรรวมกัน เชนในแนวถนน ตรอก ซอย อาคารเรือนแถวเดียวกัน หรือมีลักษณะเปนบล็อก
เปนโซนเดียวกัน อาทิเชน คุมตางๆ ชุมชนแออัด หรือหมูบานจัดสรรเปนตน
ชุมชนแออัดหรือชุมชนสลัม หมายถึง ชุมชนที่มีความแออัด มีผูอยูอาศัยอยางหนาแนน จน
กอใหเกิดมลภาวะแวดลอมไมถูกสุขลักษณะ มีการสรางบานเรือนแบบเรียบงาย ไมเปนระเบียบ สภาพ
บานเรือนทรุดโทรม ขาดความมั่นคงในดานที่อยูอาศัย มีปญหาในการถือครองที่ดิน ไมมีที่ดินเปนของ
ตนเอง มีการอพยพโยกยายอยูเสมอ มีปญหาสภาพแวดลอม ปญหาทางสังคม และปญหาทางเศรษฐกิจ
ชุมชนเมือง หมายถึง ชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวกันเขาไปอยูอาศัยเพื่อธุรกิจการ คาขาย เปน
สังคมใหม มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีการพบปะแลกเปลี่ยนกัน หรือคบหาสมาคมเพื่อผลประโยชน
ในเชิงธุรกิจ มีสภาพความเปนอยูที่มั่นคงมีรายไดแนนอน มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยาง
ทั่วถึง มีสภาพทางกายภาพและสิ่งแวดลอมที่ดี
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ชุมชนกึ่งเมือง หมายถึง ชุมชนเมืองดั้งเดิมมีลักษณะการอยูอาศัยแบบเครือญาติ ยึดถือวัฒนธรรม
ประเพณี ขนบธรรมเนียมปฏิบัติสืบตอๆ กันมา ประกอบอาชีพ ตามแนวทางของบรรพบุรุษ เชน
อาชีพทางภาคเกษตรเปนสวนใหญ บวกกับความเจริญของเมืองในระยะตอมา มีผูคนจากภายนอกอพยพ
เขาไปอยูอาศัยมากขึ้น เปนชุมชนที่มีขนาดใหญ จึงมีอาชีพที่หลากหลาย ผสมผสานระหวาง การเกษตร
การคาขาย และอาชีพอื่นๆ ตามความเหมาะสม มีการปลูกสรางบานเรือนอยางมั่นคง แข็งแรงถาวร มี
ที่ดินเปนของตนเอง มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และมีสภาพแวดลอมทางกายภาพทีด่ ี
ชุมชนหมูบานจัดสรร หมายถึง ชุมชนที่ประชากรเขาไปอยูอาศัยในพืน้ ที่มีการจัดสรรหมูบาน
มีลักษณะอาคารบานเรือนที่ถูกจัดสรางขึ้นอยางเปนระเบียบ
มีความมั่นคงสวยงาม
มีระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ครบถวน มีสภาพแวดลอมทางกายภาพทีด่ ี มีความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจ มีรายไดทแี่ นนอน มีที่ดินเปนของตนเอง
5.2 ศาสนา
ขอมูลสถานที่ประกอบศาสนพิธี
ประเภท
1.
2.
3.
4.

วัด
มัสยิด
ศาลเจา
โบสถคริสต

จํานวน
20 แหง
2 แหง
15 แหง
4 แหง

5.3 องคกรในเขตเทศบาลนครขอนแกน (ที่เขารวมสภาเมือง)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเภท
องคกรเชื้อชาติ
องคกรเพื่ออาชีพ
องคกรภูมภิ าค
องคกรสากล
องคกรเพื่อการศึกษา
องคกรเพื่อสาธารณชน

จํานวน
23 องคกร
13 องคกร
6 องคกร
15 องคกร
24 องคกร
19 องคกร
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5.4 งานประเพณีและงานเทศกาลทองถิ่นที่สําคัญ
1) งานประเพณีทําบุญตักบาตรในวันขึ้นปใหม โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม ของทุกป
2) งานประเพณีสุดยอดสงกรานตอีสานเทศกาลดอกคูน – เสียงแคน และถนนขาวเหนียว
โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 8 – 15 เมษายน ของทุกป
3) งานประเพณีวันเขาพรรษา โดยจะจัดขึ้นระหวางวันเขาพรรษาของทุกป
4) งานประเพณี ท อดเที ย นระหว า งออกพรรษา โดยจะจั ด ขึ้ น ระหว า งวั น เข า พรรษา
ของทุกป
5) งานประเพณีออกพรรษาไตประทีปโคมไฟและวิถีอีสานของทุกป โดยจัดขึ้นระหวางวัน
ออกพรรษา
6) งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10
ธันวาคม ของทุกป
7) งานบุญคูนเมือง โดยจัดขึ้นระหวางวันที่ 3-5 ธันวาคม ของทุกป
ที่มา : สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแกน

5.5 การศึกษา

ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สถิติเปรียบเทียบจํานวนพนักงานครูเทศบาลและนักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแกน พ.ศ. 2552 – 2553
ป 2552
ป 2553
โรงเรียน
จํานวนครู จํานวนนักเรียน
จํานวนครู
จํานวนนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
โรงเรียนเทศบาลคุมหนองคู
โรงเรียนเทศบาลบานโนนทัน
โรงเรียนเทศบาลบานหนองใหญ
โรงเรียนเทศบาลบานโนนหนองวัด
โรงเรียนเทศบาลบานโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลบานสามเหลี่ยม
โรงเรียนเทศบาลบานหนองแวง
โรงเรียนเทศบาลบานตูม
โรงเรียนเทศบาลบานศรีฐาน
รวม

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

115
124
26
37
58
17
29
60
21
22
26
535

2,999
4,852
415
460
1,280
249
665
1,499
283
535
517
13,754

115
124
26
37
58
17
29
60
21
22
26
535

3,466
4,798
415
429
1,267
246
785
1,587
272
662
572
14,499
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สถิติจํานวนพนักงานครูเทศบาล นักเรียนและหองเรียน จําแนกตามโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแกน พ.ศ. 2549 – 2553
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ลําดับ
รายการ
ป
ป
ที่
2549 2550
2,418 2,561
1 จํานวนนักเรียน
115
115
2 จํานวนพนักงานครู
53
3 จํานวนหองเรียน
54
4 นักเรียน / ครู
21.02 22.27
5 นักเรียน / หองเรียน
44.77 48.32
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ลําดับ
รายการ
ป
ป
ที่
2549 2550
1 จํานวนนักเรียน
3,703 3,071
2 จํานวนพนักงานครู
115
114
3 จํานวนหองเรียน
86
76
4 นักเรียน / ครู
32.2 26.94
5 นักเรียน / หองเรียน 43.05 40.40

ป
2551
2,643

22.98
41.95

ป
2552
2,754
103
58
26.74
47.49

ป
2553
3,466
115
71
30.14
48.82

ป
2551
3,176
124
74
25.61
42.92

ป
2552
3,031
116
68
26.13
44.58

ป
2553
4,798
124
77
63.70
62.31

โรงเรียนเทศบาลคุมหนองคู
ลําดับ
รายการ
ป
ป
ป
ที่
2549 2550 2551
1 จํานวนนักเรียน
508
514
453
2 จํานวนพนักงานครู
28
28
26
3 จํานวนหองเรียน
16
15
15
4 นักเรียน / ครู
18.14 18.36 17.42
5 นักเรียน / หองเรียน 31.75 34.27 30.20

ป
2552
415
15
13
27.67
31.93

ป
2553
415
26
15
15.96
27.67

115
63
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โรงเรียนเทศบาลบานโนนทัน
ลําดับ
รายการ
ป
ป
ป
ที่
2549 2550 2551
1 จํานวนนักเรียน
642
560
462
2 จํานวนพนักงานครู
38
38
37
3 จํานวนหองเรียน
22
20
20
4 นักเรียน / ครู
16.89 14.74 12.49
5 นักเรียน / หองเรียน
29.18 28 23.10

ป
2552
460
25
14
18.40
32.86

ป
2553
429
37
17
11.60
25.23

โรงเรียนเทศบาลบานหนองใหญ
ลําดับ
รายการ
ป
ป
ป
ที่
2549 2550 2551
1 จํานวนนักเรียน
1,076 1,008 1,041
2 จํานวนพนักงานครู
59
59
58
3 จํานวนหองเรียน
27
19
33
4 นักเรียน / ครู
18.23 17.08 17.95
5 นักเรียน / หองเรียน
39.85 53.05 31.55

ป
2552
920
50
30
18.40
30.67

ป
2553
1,267
58
33
21.84
38.39

โรงเรียนเทศบาลบานโนนหนองวัด
ลําดับ
รายการ
ป
ป
ป
ที่
2549 2550 2551
1 จํานวนนักเรียน
261
350
290
2 จํานวนพนักงานครู
20
20
17
3 จํานวนหองเรียน
12
12
9
4 นักเรียน / ครู
13.05 17.50 17.06
5 นักเรียน / หองเรียน
21.75 29.17 32.22

ป
2552
249
13
7
19.16
35.58

ป
2553
246
17
9
27.33
27.33
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โรงเรียนเทศบาลบานโนนชัย
ลําดับ
รายการ
ป
ป
ป
ที่
2549 2550 2551
1 จํานวนนักเรียน
426
579
574
2 จํานวนพนักงานครู
29
29
29
3 จํานวนหองเรียน
16
15
21
4 นักเรียน / ครู
14.68 19.97 19.79
5 นักเรียน / หองเรียน
26.62 38.60 27.33

ป
2552
625
26
16
24.04
39.07

ป
2553
785
29
23
27.07
34.13

โรงเรียนเทศบาลบานสามเหลี่ยม
ลําดับ
รายการ
ป
ป
ป
ที่
2549 2550 2551
1 จํานวนนักเรียน
1,032 1,070 1,091
2 จํานวนพนักงานครู
62
62
60
3 จํานวนหองเรียน
28
19
33
4 นักเรียน / ครู
16.64 17.26 18.18
5 นักเรียน / หองเรียน
36.85 56.32 33.06

ป
2552
1,079
48
30
22.48
35.97

ป
2553
1,587
60
36
26.45
44.08

โรงเรียนเทศบาลบานหนองแวง
ลําดับ
รายการ
ป
ป
ป
ที่
2549 2550 2551
1 จํานวนนักเรียน
257
272
314
2 จํานวนพนักงานครู
21
21
21
3 จํานวนหองเรียน
10
9
10
4 นักเรียน / ครู
12.23 12.95 14.95
5 นักเรียน / หองเรียน
25.7 30.22 31.40

ป
2552
283
16
8
17.69
35.38

ป
2553
272
21
13
12.95
20.92
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โรงเรียนเทศบาลบานตูม
ลําดับ
รายการ
ป
ป
ที่
2549 2550
1 จํานวนนักเรียน
330
326
2 จํานวนพนักงานครู
23
23
3 จํานวนหองเรียน
12
11
4 นักเรียน / ครู
14.34 14.17
5 นักเรียน / หองเรียน
27.5 29.64

ป
2551
352
22
13
16.00
27.08

ป
2552
435
17
13
25.59
33.47

ป
2553
662
22
20
30.09
33.1

โรงเรียนเทศบาลบานศรีฐาน
ลําดับ
รายการ
ป
ป
ป
ที่
2549 2550 2551
1 จํานวนนักเรียน
380
457
426
2 จํานวนพนักงานครู
26
26
26
3 จํานวนหองเรียน
12
12
14
4 นักเรียน / ครู
14.61 17.58 16.38
5 นักเรียน / หองเรียน
31.66 38.08 30.43

ป
2552
474
24
11
19.75
43.09

ป
2553
572
26
16
22
35.75

ที่มา : สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแกน (ณ เดือน พฤษภาคม 2554)

5.6 การพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
จํานวนเด็กในศูนยพัฒนาเด็กวัยกอนเรียน ในเขตเทศบาลนครขอนแกน ป พ.ศ. 2553
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อศูนยพัฒนาเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม 1
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ 5
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโนนทัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโนนทัน (วัดศรีสวาง)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กการเคหะ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล
บานหนองแวง

ชาย
25
28
15
16
53
17
20

จํานวนเด็ก
หญิง
20
15
15
34
47
15
16

ที่มา : ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 7 แหง (ณ เดือน พฤษภาคม 2554)

รวม
45
40
30
50
100
35
36

2
2
1
2
4
2
1

ครูพี่เลี้ยง/จํานวนหอง/
ขนาดพื้นที่รวม
1
192 ตร.ม.
2
140 ตร.ม.
1
64 ตร.ม.
2
96 ตร.ม.
4
480 ตร.ม.
1
182 ตร.ม.
1
32 ตร.ม.
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5.7 การสาธารณสุข
จํานวนบุคลากรทางการแพทยของศูนยบริการสาธารณสุขในสังกัดเทศบาลนครขอนแกน
ป พ.ศ. 2550 – 2553
ตําแหนง
-แพทย
-พยาบาล
วิชาชีพ
-พยาบาล
เทคนิค
-เภสัชกร
-ทันต
แพทย
-ผูชวย
ทันตแพทย
-เจา
พนักงาน
ทันต
สาธารณสุข
-นักวิชาการ
สาธารณสุข
-ผูชวยวิจัย

2550
1
7

ศูนยฯ 1
2551 2552
1
1
5
5

2553
1
5

2550
1
9

ศูนยฯ 2
2551 2552
1
1
9
9

ศูนยฯ 3
ศูนย ฯ 4
ศูนย ฯ 5
2553 2550 2551 2552 2553 2550 2551 2552 2553 2553
1
4
4
4
4
1
9
2
2
2
2
3
3
3
3
2

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

1
-

1
-

1
-

1
-

-

-

-

-

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

หมายเหตุ
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 1 (เทศบาลนครขอนแกน) , ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 3
(โนนชัย) ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 5 (หนองใหญ) ใหบริการโดยบุคลากรของเทศบาลนครขอนแกน
และเทศบาลนครขอนแกนมีแพทย 1 ทาน เวียนใหบริการตามศูนยบริการตาง ๆ
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 2 (ชาตะผดุง) เปนบุคลากรจากโรงพยาบาลศูนยขอนแกน
ตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ 2550 ถึงปจจุบัน
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 4 (สามเหลี่ยม) เปนบุคลากรจากโรงพยาบาลศรีนครินทร
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 5 (หนองใหญ) เปดใหบริการเดือนกุมภาพันธ 2552
ที่มา : สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครขอนแกน
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ป พ.ศ.
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553

การจัดบริการหนวยสาธารณสุขเคลื่อนที่ เทศบาลนครขอนแกน
ชวงระหวางป พ.ศ. 2542 – 2553
จํานวนครั้งทีอ่ อกหนวย
จํานวนผูรับบริการ
คาเวชภัณฑที่ใหบริการ
19
1,648
96,250
21
2,007
220,700
19
1,966
196,600
24
1,842
192,149
38
2,133
200,319
27
1,947
94,587
33
3,845
156,131
40
5,618
191,528
33
5,540
129,762
20
4,245
84,258
23
1,519
61,774
52
2,271
86,764

ที่มา : สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครขอนแกน

สถิติการควบคุมโรคพิษสุนขั บา
ชวงระหวางป พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553 ในเขตเทศบาลนครขอนแกน
รายการ
1. ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
1.1 สุนัข / แมว ที่คิดคาบริการ
1.2 สุนัข / แมว ที่รณรงค ฉีดฟรี
2. ฉีดยาคุมกําเนิดสุนัข
3. การกําจัดสุนัขจรจัด (จับสงสัตวแพทย มข.)

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ป 2553

1,646 ตัว
460 ตัว
167 ตัว
125 ตัว

1,760 ตัว
431 ตัว
156 ตัว
51 ตัว

1,734 ตัว
478 ตัว
215 ตัว
75 ตัว

1,114
389
85
40

ที่มา : งานสัตวแพทย สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครขอนแกน

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
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สถิติผูรับบริการที่พบโรคระบาดวิทยา
ชวงระหวางป พ.ศ. 2548 - 2553 ในเขตเทศบาลนครขอนแกน
โรค / กลุมอาการ
ไขเลือดออก
อุจจาระรวงอยางแรง

ป 2548
86
2

ป 2549
222
-

จํานวน (ราย)
ป 2550 ป 2551
99
91
1,806
2,599

ป 2552
95
3,007

ป 2553
185
23

ที่มา : งานควบคุมโรค สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครขอนแกน

จํานวนและอัตราปวยดวยโรคที่ตองเฝาระวัง 10 อันดับแรก เทศบาลนครขอนแกน
ขอมูลสะสม ตั้งแต มกราคม – ธันวาคม 2553

อันดับ

โรค

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อุจจาระรวง
อาหารเปนพิษ
ปอดบวม
อีสุกอีใส
วัณโรคปอด
คางทูม
ตาแดง
ไขหวัดใหญ
ไขหวัดใหญชนิด A
ไขหวัดใหญ 2009

จํานวนปวย
(ราย)
487
181
12
7
10
9
214
14
32

อัตราปวยตอ
ประชากรแสนคน
558.73
207.66
13.76
8.03
11.47
10.32
245.52
16.06
36.71

ที่มา : งานควบคุมโรค สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครขอนแกน
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6. สภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 แหลงน้ํา ในเขตเทศบาล มีดังนี้
Í บึงทุงสราง
มีพื้นที่ 1,600 ไร
Í บึงแกนนคร
มีพื้นที่ 603 ไร
Í บึงหนองใหญ
มีพื้นที่ 20 ไร
Í บึงหนองแวง
มีพื้นที่ 24 ไร
Í บึงหนองยาว
มีพื้นที่ 13 ไร
Í บึงหนองบอน
มีพื้นที่ 10 ไร
Í หนองสะพัง
มีพื้นที่
1 ไร
Í คลองระบายน้ําบึงทุงสราง

พื้นที่กักเก็บน้าํ 5,000,000 ลูกบาศกเมตร
พื้นที่กักเก็บน้าํ 2,700,000 ลูกบาศกเมตร
พื้นที่กักเก็บน้าํ
78,000 ลูกบาศกเมตร
พื้นที่กักเก็บน้าํ
76,000 ลูกบาศกเมตร
พื้นที่กักเก็บน้าํ
17,000 ลูกบาศกเมตร
พื้นที่กักเก็บน้าํ
37,000 ลูกบาศกเมตร
พื้นที่กักเก็บน้าํ
37,000 ลูกบาศกเมตร

6.2 การจัดการน้ําเสีย
- ปริมาณน้ําเสียในเขตเทศบาล จํานวน 34,000 ลูกบาศกเมตร / วัน
- ระบบบําบัดน้ําเสียปจจุบนั เปนระบบสระเติมอากาศ ( Aaerated Lagoon ) สามารถ
รองรับน้ําเสียไดเต็มที่ถึง 78,000 ลูกบาศกเมตร / วัน
- รถยนตที่ใชในงานบําบัดน้ําเสีย และเครื่องมือเครื่องใชที่อํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน มีดังนี้
1. รถบรรทุก 6 ลอ
จํานวน 1
คัน
2. รถยนตกระบะ 2 ตอน
จํานวน 1
คัน
3. รถเข็นเลน
จํานวน 3
คัน
4. รถจักรยานยนต
จํานวน 4
คัน
5. รถตัดหนาขุดหลัง
จํานวน 2
คัน
6. รถบรรทุกเททายติดเครน
จํานวน 1
คัน
7. รถดูดลางทําความสะอาดทอ
จํานวน 1
คัน
8. รถบรรทุกของเหลว ( 6 ลอ )
จํานวน 1
คัน
9. รถกระบะ
จํานวน 2
คัน
10. รถกระบะบรรทุก(มีเครื่องทุน แรง)
จํานวน 1
คัน
11. รถกึ่งพวง ชานต่ํา 2 เหลา
จํานวน 1
คัน
12. รถหัวลางจูง
จํานวน 1
คัน
13. เครื่องชักลอก(ลอกเลน)
จํานวน 2
เครื่อง
14. เครื่องเจาะคอนกรีต
จํานวน 1
เครื่อง
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

เครื่องเชื่อมเหล็กชนิดไฟฟา
เครื่องตัดเหล็กไฟฟา
เครื่องตัดหญา
เครื่องตัดคอนกรีต
เครื่องโมผสมคอนกรีตชนิดไฟฟา
เครื่องสูบน้ําไฟฟา
เครื่องสูบน้ํา (แบบติดตั้งปมหอยโขง)
เครื่องสูบน้ํา (แบบทอพญานาค)
เครื่องลอกเลน
เครื่องสูบน้ํา
เครื่องตัดไฟเบอร 16 นิ้ว
เครื่องเชื่อมโลหะ
เครื่องตัดหญา
เครื่องตบดิน
เครื่องวัดแรงดันไฟฟา
อุปกรณตรวจคุณภาพน้ํา
กลองวัดระดับ
หัวสกัดคอนกรีต
เรือไฟเบอรกราลเสริมแรง
ปมสูบน้ําเสีย
เลื่อย
สวาน
กบไฟฟากอสราง
กลองถายรูป รุน A 560

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2

ที่มา : สวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักการชาง เทศบาลนครขอนแกน

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
ลํา
ตัว
ตัว
ตัว
เครื่อง
เครื่อง
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6.3 การจัดการขยะ
- ปริมาณขยะที่เก็บขนไดในเขตเทศบาล จํานวน 170.22 ตัน / วัน
- รถยนตที่ใชในการจัดการขยะ มีดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รถยนตเก็บขนขยะ ขนาดบรรจุ 9 – 15 ลูกบาศกหลา
รถยนตเก็บขนขยะ ขนาดบรรจุ 4 ลูกบาศกเมตร
รถเก็บขนขยะแบบอัดทาย
รถยนตหวั ลากพรอมตูเทลเลอร(รถบรรทุกกึ่งพวง)
รถยนตเก็บขยะติดเชื้อ
รถยนตเก็บกิ่งไม (กระบะเททาย)
รถยนตบรรทุกภาชนะคอนเทรนเนอร
รถยนตดูดฝุน
รถยนตตักหนาขุดหลัง
รถยนตบรรทุกน้ํา 6,000 ลิตร
รถยนตบรรทุกน้ํา 12,000 ลิตร
รถบดอัดลอหนาม
รถแทรกเตอร
รถแมคโค
รถบรรทุกดิน 10 ลอ
รถบรรทุกดิน 6 ลอ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

10
10
7
3
1
2
3
1
1
3
2
1
1
1
1
5

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน

- ขยะที่กลบฝงได จํานวน 180 ตัน / วัน (รวมขยะของ อบต. และเทศบาลใกลเคียง) การกําจัดขยะของ
เทศบาลนครขอนแกน ปจจุบัน คือ การฝงกลบ
- เตาเผาขยะติดเชื้อ 2 แหง 1. เตาเผา DANCED สามารถเผา 50 กิโลกรัม / ชั่วโมง
2. เตาเผา PC-100 สามารถเผา 100 กิโลกรัม / ชั่วโมง
- บอฝงกลบขยะติดเชื้อ 1 แหง พื้นที่ 1 ไร
- บอฝงกลบขยะมูลฝอยชุมชน 1 แหง พื้นที่ 98 ไร
- บอบําบัดน้ําเสียจากขยะระบบบอผึ่ง 3 แหง
- เครื่องชั่งน้ําหนักขยะ 1 แหง
- ที่ดินสําหรับกําจัดขยะ : พื้นที่ทั้งหมด 98 ไร ตั้งอยูที่ บานคําบอน ถนนมิตรภาพ ขอนแกน – อุดรธานี
กิโลเมตรที่ 17 ตําบลโนนทอน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
Í หางจากเขตเทศบาลเปนระยะ 17 กิโลเมตร
Í ปจจุบัน พื้นที่รองรับขยะเต็มพื้นที่แลว
- สภาพการเปนเจาของที่ดินสําหรับกําจัดขยะ
Í เทศบาล จัดซื้อเอง เมื่อ พ.ศ. 2511
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จํานวนพนักงานรักษาความสะอาด และจํานวนรถในการปฏิบัติงาน
จําแนกเปนรายป พ.ศ. 2549 – 2553
การจัดการโดยเอกชน/ชุมชน
ป
พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553

การเก็บขนมูลฝอย
จํานวนรถ พนักงาน พนักงาน จํานวน
ขับรถ เก็บขน เที่ยว
(คัน)
(คน)
(คน) เฉลี่ย/วัน
1
1
4
4
2
2
9
7
3
3
13
10
3
3
13
10
4
4
16
17

น้ําหนัก/
วัน
(ตัน)
3.8
10.3
16.7
18.13
24.23

การรักษาความสะอาด
ปดกวาด พื้นที่
พื้นที่
ถนน รับผิดชอบ รับผิดชอบ
/ คน
39
18735
480
52
24106
464
91
40715
447
100
43895
439
91
52950
582

ที่มา : ฝายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอม สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หมายเหตุ การจางเหมาเอกชนหรือจางแรงงานชุมชน จายคาจางเปนรายเดือน ไมจํากัดจํานวนคนปฏิบัติงาน

การจัดการโดยพนักงานเทศบาล
ป
พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553

การเก็บขนมูลฝอย
จํานวนรถ พนักงาน พนักงาน จํานวน
ขับรถ เก็บขน เที่ยว
(คัน)
(คน)
(คน) เฉลี่ย/วัน
43
36
76
108
40
32
71
131
48
37
97
122
52
38
95
113
52
37
42
113

น้ําหนัก/
วัน
(ตัน)
135.81
153.15
159396
165.3
170

การรักษาความสะอาด
ปดกวาด พื้นที่
พื้นที่
ถนน รับผิดชอบ รับผิดชอบ
/ คน
94 คน
52,025
54
83 คน
49,640
598
83 คน
50,590
610
83 คน
49,260
594
75
49,260
657

ที่มา : ฝายบริการสิ่งแวดลอม สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หมายเหตุ :
1. ป 2550 ไดรับการถายโอนถนนมิตรภาพ จากทางหลวงแผนดิน 4 เลน ความยาว 8,280 ม.
2. ป 2551 กอสรางถนนเฉลิมพระเกียรติ ความยาว 3,200 เมตร
3. ป 2552 ไดรับการถายโอนถนนทางหลวงชนบท (ซอยบาดาล) ความยาว 4,000 ม.
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การเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแกน
ปงบประมาณ 2545 – 2553
ป งบประมาณ

ปริมาณมูลฝอย (ตัน)

เฉลี่ย (ตัน / วัน)

2545

47,631.1

132.3

2546

44,594.56

122.18

2547

48,405.51

132.62

2548

49,728.34

136.24

2549

50,302.30

138.60

2550

55,134

193.15

2551

56,158.9

153.86

2552

60,352.75

165.35

2553

61,200

170.22

ที่มา : งานบริการรักษาความสะอาด สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครขอนแกน
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7. การเมืองการบริหาร
7.1 การบริหาร : เทศบาลนครขอนแกนแบงสวนการบริหารออกเปนฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร
1) ฝายนิติบัญญัติ ไดแก สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 24 คน
2) ฝายบริหาร ไดแก
2.1) นายกเทศมนตรี
2.2) รองนายกเทศมนตรี จํานวน 4 คน
2.3) เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 4 คน
2.4) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน และที่ปรึกษากิตติมศักดิน์ ายกเทศมนตรี
จํานวน 3 คน
จํานวนพนักงานเทศบาลนครขอนแกน
ชวงระหวางป พ.ศ. 2550 – 2554
ป พ.ศ.
2550
2551
2552
2553
2554

จํานวนพนักงาน
เทศบาล
235
271
267
271
279

จํานวน
ลูกจางประจํา
36
33
33
33
31

จํานวนพนักงานจาง
เทศบาล
535
563
584
642
584

ที่มา : สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแกน

7.2 การคลังของเทศบาลนครขอนแกน
รายไดจริง – รายจายจริง
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2553
ปงบประมาณ
2550
2551
2552
2553

รายไดจริง
1,189,610,458.80
958,185,959.32
879,212,359.76
958,050,824.32

รายจายจริง
1,184,275,678.63
976,990,531.87
860,624,409.84
846,433,660.70
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สถิติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลนครขอนแกน
ชวงระหวางป พ.ศ. 2545 – 2553
ป พ.ศ.
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553

ราย
3,319
3,489
3,543
3,629
3,812
3,290
3,007
2,641
3,272

ภาษีโรงเรียนและที่ดิน
จํานวนเงิน
30,443,453.84
32,288,780,.72
34,608,357.45
36,330,642.85
36,598,169.87
38,433,063.04
38,821,835.96
47,640,729.67
53,189,666.78

สถิติการจัดเก็บภาษีบาํ รุงทองที่ ของเทศบาลนครขอนแกน
ชวงระหวางป พ.ศ. 2545 – 2553
ภาษีบํารุงทองที่
ป พ.ศ.
ราย
จํานวนเงิน
2545
4,157
1,249,587.80
2546
3,307
1,091,355.23
2547
3,280
1,013,542.24
2548
3,341
918,458.79
2549
3,269
900,621.10
2550
4,050
958,296.93
2551
4,105
888,034.90
2552
3,875
1,214,892.55
2553
3,152
1,632,870.63
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สถิติการจัดเก็บภาษีปาย ของเทศบาลนครขอนแกน
ชวงระหวางป พ.ศ. 2545 – 2553
ภาษีปาย
ป พ.ศ.
ราย
จํานวนเงิน
2545
1,717
8,037,067.00
2546
2,032
8,366,529.80
2547
2,164
8,904,324.60
2548
1,996
9,682,940.20
2549
2,432
10,094,966.80
2550
1,923
11,479,660.00
2551
1,621
10,920,458.00
2552
2,138
11,894,181.60
2553
1,613
13,623,475.10
ที่มา : งานพัฒนาและเรงรัดรายได สํานักการคลัง เทศบาลนครขอนแกน

บทที่ 3
ผลการพัฒนาเทศบาลนครขอนแกนที่ผา นมา
ชวงหลายปที่ผานมาผูบริหารเทศบาลนครขอนแกนสรางวิถีการพัฒนาเมืองโดยการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนสูสังคมอริยะ กรอบแนวคิดในการพัฒนาเมือง คือ หัวใจการบริหาร คือ การ
กระจายอํานาจ หัวใจการกระจายอํานาจ คือ ประชาชน เพราะอํานาจของประชาชนมิไดสิ้นสุด ณ วัน
เลือกตั้ง อํานาจที่แทจริง คือ การที่ประชาชนมีความเขมแข็ง อันที่จริงอํานาจยังคงอยูกับประชาชน การ
เลือกตั้งเปนเพียงการมอบฉันทานุมัติใหผูแทนจัดการแกไขปญหาความซับซอนแทนประชาชน โดยการ
ตัดสินใจยังคงอยูกับประชาชนวาจะกระทําหรือไมกระทํา และการพัฒนาสูสังคมอริยะ คือ สังคมที่
เคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ยุติธรรม เทาเทียม เอื้ออาทร ไววางใจกัน ทั้งรัฐและประชาชน ตอง
เทาเทียมกันทั้งในการบังคับใชกฎหมาย ตางฝายตางเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การสรางสังคม
อริยะจะตองปลดพันธนาการ คือ ระบบโควตา ระบบเสนสาย ระบบคอมมิชชั่น(Commission) ออกจาก
ระบบราชการ
หนึ่งในวิธีการ คือการใช “พลังแหงความไมเปนทางการ” ภารกิจหนาที่ใดที่ภาค
ประชาชนทํา ได ดีก ว า หรื อเทา กัน ควรมอบให ภ าคประชาชนเป น ผู ก ระทํา โดยยั ง คงมี ร ะบบราชการ
เหมื อ นเดิ ม แต ล ดบทบาทความเป น ทางการและเสริ ม ความอ อ นโยนลงไป ผลที่ ไ ด คื อ การสร า ง
กระบวนการเรียนรูของภาคประชาชน เชน โครงการเทศบาลเล็ก ในเทศบาลใหญ
ดวยแนวคิดของผูบริหารเทศบาลนครขอนแกนที่มีความ “ศรัทธาในภาคประชาชน”
มุงวางรากฐานของการพัฒนาเมือง สรางจิตสํานึกของคนในสังคม พัฒนาสูความเปนเมืองนาอยู เพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนเปนเปาหมายสําคัญ การวางแผนพัฒนาของเทศบาลนครขอนแกน ในระยะ
3 ป(พ.ศ. 2555 – 2557) จึงยึดหลักและแนวคิดการพัฒนาที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับแนวนโยบายและ
ทิศทางการพัฒนาในระดับตางๆ ตั้งแต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 –
2559) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน (พ.ศ.2554 – 2557) แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน
(พ.ศ. 2554 – 2557) กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดขอนแกน
(พ.ศ. 2555 – 2557) และนโยบายการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีนครขอนแกน ตลอดจนภารกิจ
และอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังคํานึงถึงศักยภาพการ
พัฒนา ปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถขององคกรในการ
บริหารราชการทองถิ่น ควบคูไปกับการสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ทุนทางสังคมพรอมกับการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ เพื่อใหขอนแกนเปนเมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน เพื่อบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนาเมืองของเทศบาลนครขอนแกนตอไป
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โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)
จากการพัฒนาตามวิสัย ทัศนเทศบาลนครขอนแกน “ศูนยกลางเศรษฐกิจภาคอีสาน
สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรียนรู นาอยูอยางยั่งยืน” ประกอบดวย 3 พันธกิจ คือ
1. การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
2. การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
3. การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
และ 13 ยุทธศาสตรการพัฒนา สรุปจํานวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาไดดังตาราง ตอไปนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

พันธกิจที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพองคกร
164
18,916,115
พันธกิจที่ 2 : การสรางสังคมสันติสขุ และสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 : สรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน
13
6,419,500
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
30
10,121,050
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
12
4,506,700
ยุทธศาสตรที่ 5 : การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
1
150,000
ยุทธศาสตรที่ 6 : อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
8
8,147,000
ยุทธศาสตรที่ 7 : พัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
15
9,591,000
ยุทธศาสตรที่ 8 : สรางสังคมเอื้ออาทร
24
2,112,000
พันธกิจที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 9 : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
17
377,052,100
ยุทธศาสตรที่ 10 : พัฒนาระบบการคมนาคมที่มีความเหมาะสมกับสภาพของเมือง
2
5,569,000
ยุทธศาสตรที่ 11 : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
30
62,831,600
ยุทธศาสตรที่ 12 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
17
12,745,600
ยุทธศาสตรที่ 13 : พัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน
1
200,000
รวม
334
518,361,665
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ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล
จํานวนโครงการ
พันธกิจ

จํานวนงบประมาณ (บาท)

ตั้งไวใน
ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไม
ตั้งไว
แผน
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
ดําเนินงาน
-

9
โครงการ
(5.49%)

โครงการที่
อยูระหวาง ยังไม
ดําเนินการ
ดําเนินการ ดําเนินการ
แลว ใชจริง

18,916,115 16,180,395

1.การเพิ่มขีดความสามารถ 164
ขององคกรในการบริหาร โครงการ
(100%)
ราชการทองถิ่น

155
โครงการ
(94.51%)

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 103
โครงการ
และทุนทางสังคม
(100%)
3. การเพิ่มศักยภาพในการ 67
แขงขันทางเศรษฐกิจ
โครงการ
(100%)

41,047,250 31,276,295 6,172,000 3,128,000
5
4
96
โครงการ โครงการ โครงการ
(93.20%) (3.88%) (2.92%)
458,398,300 64,205,900 40,962,000 353,207,200
5
9
51
โครงการ โครงการ โครงการ
(76.12%) (13.43%) (10.45%)

334
โครงการ
(100%)

302
13
19
โครงการ โครงการ โครงการ 518,361,665 111,662,590 47,134,000 358,849,800
(90.41%) (3.89%) (5.70%)

รวม

-

2,514,600

(ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553)
หมายเหตุ :
1. ในกรณีโครงการอยูระหวางดําเนินการนั้น สวนใหญแลวการดําเนินการอยูในชวงระหวางประกวดราคา สอบ
ราคา การทําสัญญาจางและอยูระหวางจัดซื้อและกอสราง
2. จํานวนโครงการและงบประมาณไดรวมเงินสนับสนุนจากหนวยงานอื่นรวมไวดวย
3. จํานวนของงบประมาณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการใชจายในกรณีของโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ เพื่อใช
งบประมาณแลวอาจจะมากกวาหรือนอยกวาที่ตั้งไว
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ผลการพัฒนาเทศบาลนครขอนแกน ไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจากภาค
ภาครัฐ และภาคประชาชน จนทําใหโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแก
ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมุงเนนการดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองเชื่อมโยงกับพันธกิจ
และยุทธศาสตรการพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
พันธกิจที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ประกอบดวย
ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคประชาชน ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพองคกร มีจํานวนโครงการ
ที่จะดําเนินการ 164 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 18,916,115 บาท ภารกิจการดําเนินงาน ไดแก การ
ปรั บบทบาทการทํางานของของเทศบาล ทํา หนาที่ แ กป ญหาและอุปสรรคที่ซับซ อนของเมือง ปรับ
ทัศนคติ วัฒนธรรมการทํางานขององคกรที่เอื้อตองานบริการประชาชน การพัฒนาบุคลากร การสราง
องคกรแหงการเรียนรูรวมกัน การวางแผนพัฒนาเทศบาลอยางมีสวนรวม การพัฒนารูปแบบการ
ใหบริการอยางมืออาชีพ เพื่อใหประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และเกิดความพึงพอใจสูงสุด
กระจายอํานาจ ถายโอนงาน การลดขั้นตอน และบริหารงบประมาณอยางคุมคา มีการพัฒนาระบบ
ขอมูล และพัฒนาการจัดเก็บรายไดของเทศบาล
ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 : การพั ฒ นาศั ก ยภาพองค ก ร เพื่ อ ส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรมี ค วามรู
ความสามารถ การพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการที่มีคุณภาพ การพัฒนาระบบ
การทํางาน การบริหารจัดการและพัฒนาการจัดเก็บรายไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนใหญเปนโครงการที่
มีแนวทางการพัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ เพิ่มโครงการที่กอใหเกิดประสบการณและการ
เรียนรูทั้งภายในและภายนอกองคกร จํานวนโครงการที่ตั้งไวจะดําเนินการทั้งสิ้น 164 โครงการ ปรากฏ
วา โครงการที่ดําเนินการแลว จํานวน 155 โครงการ คิดเปนรอยละ 94.51
พันธกิจที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม ประกอบดวย ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็ง
ภาคประชาชน ยุทธศาสตรพัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตรพัฒนา
ระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ยุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน ยุทธศาสตร
อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรสรางสังคม
เอื้ออาทร มีจํานวนโครงการ ที่จะดําเนินการรวมทั้งสิ้น 103 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 41,047,250
บาท ภารกิจที่ตองดําเนินการเกี่ยวกับ การปฏิรูปการศึกษา เนนการเรียนการสอนที่มีเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเปนศูนยกลาง สรางสังคมแหงการเรียนรู การจัดการศึกษาอยางเปนระบบ การสรางสังคม
เอื้ออาทร การสรางความเขมแข็งภาคประชาชน โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม เปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีบทบาทในกระบวนการรวมรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ ตอการ
พัฒนาเมือง มีสํานึกรักในการพัฒนาทองถิ่น การสงเคราะหและสนับสนุนการพัฒนา การสรางภูมิคุมกัน
ในคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมใหผูบริโภคไดรับอาหารที่ปลอดภัย การรักษาสิ่งแวด ลอมดวยการ
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ปรับปรุงระบบกําจัดและลดปริมาณของเสีย การอนุรักษและสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น และการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยุทธศาสตร ที่ 2 : การสรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน เพื่อสงเสริม
สนับสนุน และเปดโอกาสใหชุมชน/ประชาชนเขามีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล และชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองไดมากขึ้น
จํานวนโครงการที่ตั้งไวจะดําเนินการทั้งสิ้น 13 โครงการ ปรากฏวา ดําเนินการครบทุกโครงการแลว
คิดเปน รอยละ 100
ยุทธศาสตร ที่ 3 : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
วางรากฐานในการสรางคนในสังคมใหมีศักยภาพและขีดความสามารถและนําความรูที่ไดจากการศึกษา
ไปใชประโยชนในการดํารงชีวิต ไมวาจะเปนการสงเสริมใหมีการวิจัยทางการศึกษาการพัฒนาครู การ
กระจายอํานาจสูหองเรียน การสนับสนุนชวยเหลือใหโอกาสทางการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส การเรียนรู
นอกหองเรียน หลักสูตรทองถิ่น การมีกิจกรรมตางๆ ใหกับเด็กไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง การพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับผูเรียน การจัดใหมีการเรียน 3 ภาษา การขยายโอกาสทาง
การศึกษา การจัดใหมีแหลงเรียนรูสําหรับเด็ก การจัดการเรียนการสอนใหตรงกับความตองการของเด็ก
และศักยภาพของเด็ก การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต จํานวนโครงการที่ตั้งไวจะดําเนินการทั้งสิ้น 30
โครงการ ปรากฏวา โครงการที่ดําเนินการแลว จํานวน 27 โครงการ คิดเปนรอยละ 90
ยุทธศาสตร ที่ 4 : การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพื่อสรางความ
มั่นใจใหประชาชนผูอยูอาศัยและนักลงทุนพรอมทั้งเปนการรณรงคการขับขี่อยางปลอดภัย โครงการสวน
ใหญเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการออกปฏิบัติการระงับเหตุตาง ๆ อาทิ อัคคีภัย การพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยและลดจํานวนปริมาณการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกในเขตเทศบาล จํานวนโครงการที่ตั้ง
ไวจะดําเนินการทั้งสิ้น 12 โครงการ ปรากฏวา โครงการที่ดําเนินการแลว จํานวน 9 โครงการ คิดเปนรอย
ละ 75
ยุทธศาสตร ที่ 5 : การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน เพื่อใหชุมชนมีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ/สงเสริมการลงทุนของชุมชน โดยสนับสนุนและสงเสริมใหกลุมอาชีพภายในชุมชนไดพัฒนา
คุณภาพสินคาใหดียิ่งขึ้น สามารถกระจายรายไดในการดูแลชุมชนอยางทั่วถึง จํานวนโครงการที่ตั้งไวจะ
ดําเนินการทั้งสิ้น 1 โครงการ ปรากฏวา ดําเนินการแลว คิดเปนรอยละ 100
ยุทธศาสตร ที่ 6 : การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเสริมสรางจิตสํานึก
และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น โครงการสวนใหญจึงมุงเนนการเสริมสรางจิตสํานึก
และส ง เสริ มให พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด งานประจํา ป ข องเทศบาล เพิ่ ม จํ า นวนกิ จ กรรมที่เ กี่ ย วข อ งกั บ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น เพิ่มจํานวนปราชญชาวบาน และสาขาวิชาที่สอนเพิ่มขึ้นสาขา
ครอบคลุมทุกกลุมสาระ ในสวนของวรรณกรรมสินไซ ทางเทศบาลนครขอนแกน ไดนําเอาวรรณกรรม
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สินไซมาเปนตัวถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับคุณธรรม ความดี โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางใหเด็กและเยาวชน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค สรางจิตสํานึก รักทองถิ่น สวนในการตกแตงเมือง ไดนําเอาสีโห ซึ่งเปนตัว
ละครเอก มาเปนสัญลักษณและใชประดับเมือง คือ เสาไฟสีโหบริเวณประตูเมือง เพื่อใหเกิดความเปนอัต
ลักษณของเมืองขอนแกนเปนสิ่งที่ดี ควรมีการเผยแพร ประชาสัมพันธประวัติเรื่องราวความเปนมาของ
วรรณกรรมสินไซใหกับประชาชนทั่วไปไดรับทราบ สามารถบอกเลาตอถึงความเปนมาของวรรณกรรม
สินไซไดอยางถูกตอง จํานวนโครงการที่ตั้งไวจะดําเนินการทั้งสิ้น 8 โครงการ ปรากฏวา โครงการที่
ดําเนินการแลว จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 87.50
ยุทธศาสตรที่ 7 : การพัฒนาคุณภาพการใหบริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต เพื่อ
สงเสริมประชาชนใหมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และใหความสําคัญในการจัดใหมีการปองกัน สงเสริม
สุขภาพอนามัยของประชาชนอยางตอเนื่อง โดยการจัดใหมีการออกหนวยสาธารณะสุขเคลื่อนที่ การจัด
กิจกรรมในการใหมีความรูดานอาหารปลอดภัยและสุขาภิบาลแกประชาชน การสงเสริมสุขภาพอนามัย
ของผูออกกําลังกาย การพัฒนาฝมือผูประกอบอาหารและแผงลอยใหไ ดมาตรฐาน พัฒนายกระดับ
มาตรฐาน “ตลาดสดนาซื้อ” การออกเยี่ยมมารดาหลังคลอด เปนตน จํานวนโครงการที่ตั้งไวจะดําเนินการ
ทั้งสิ้น 15 โครงการ ปรากฏวา โครงการที่ดําเนินการแลว จํานวน 13 โครงการ คิดเปนรอยละ 86.67
ยุทธศาสตร ที่ 8 : การสรางสังคมเอื้ออาทร เพื่อสงเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชน
สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะหอยางมีสวนรวม พรอมกับพัฒนาการเขาถึงบริการสาธารณะของ
ผูดอยโอกาส ในการประเมินผลสําหรับบางโครงการไดนําเกณฑของความเสมอภาคและความเปนธรรม
ในสังคม มาใชวัดความสําเร็จของโครงการในการเขาถึงบริการสาธารณะของประชาชน โดยเฉพาะ
ผู ด อ ยโอกาสในสั ง คม ซึ่ ง ผลการดํ า เนิ น งานถื อ ว า อยู ใ นเกณฑ ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในระดั บ หนึ่ ง
เนื่องจากมีกิจกรรมมากมายเกิดขึ้นในแผนการดําเนินงานของเทศบาล เชน สงเคราะหผูพิการ เอดสและ
ผู ด อ ยโอกาสในสั ง คม การสนั บ สนุ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู สู ง อายุ ใ นเขตชุ ม ชนเทศบาลนครขอนแก น การ
สงเคราะหครอบครัวผูประสบปญหาความเดือดรอนยากจนและดอยโอกาส การสนับสนุนทุนอาหาร
กลางวัน ใหเด็กกอนวัยเรียน การออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ การจัดกิจกรรมออกหนวยสาธารณสุขเคลื่อนที่
เปนตน แตนอกจากการดําเนินกิจกรรมของการใหโอกาสผูดอยโอกาสไดรับการคุมครองทางสังคมใหมี
ความเสมอภาคเปนธรรมและมีความเทาเทียมเชนเดียวกันกับกลุมตาง ๆ ในสังคมแลว เทศบาลนคร
ขอนแกนไดใหความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของผูดอยโอกาสให
สามารถพึ่งตนเองไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคูไปพรอมกันดวย จํานวนโครงการที่ตั้งไวจะดําเนินการ
ทั้งสิ้น 24 โครงการ ปรากฏวา ดําเนินครบถวนทุกโครงการแลว คิดเปนรอยละ 100
พันธกิจที่ 3 การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย ยุทธศาสตรเรงรัดการจัดการ
น้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการคมนาคมที่มีความเหมาะสมกับสภาพของเมือง ปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐานและผังเมือง จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน
ในการจัดการดานโครงสราง และปจจัยสําคัญในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุน มี
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จํานวนโครงการที่จะดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 67 โครงการ งบประมาณตั้งไว 458,398,300 บาท ภารกิจ
การดําเนินงาน ไดแก การกอสรางปรับปรุงถนนและทอระบาย การวางสายไฟฟาใตดิน การจัดการ
ปญหาน้ําทวมอยางเปนระบบ การติดตั้งสัญญาณจราจร การจัดการระบบขนสงมวลชนและการจราจร
การเพิ่มผิวจราจร และพัฒนาพื้นที่จัดสรรที่ดินเฉพาะ รวมถึงการพัฒนาและสรางโอกาสในการใชแหลง
ทองเที่ยว
ยุทธศาสตร ที่ 9 : การเรงรัดการจัดการน้าํ ทวมใหมีประสิทธิภาพ สวนใหญเปนการ
กอสรางทอระบายน้ํา โครงการจางแรงงานชุมชน เพื่อรองรับและแกไขปญหาการจัดการน้ําทวม จากผล
การดําเนินงานที่ผานมาแสดงใหเห็นวา เทศบาลนครขอนแกนมีความพยายามในการจัดการปญหาน้ํา
ทวมภายในพืน้ ที่ มีการวางแผนและรวมมือดําเนินการกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง สามารถ
รองรับและแกไขปญหาการจัดการน้ําทวมไดดีมากขึน้ มีจุดน้ําทวมขังลดนอยลง จํานวนโครงการทีต่ ั้งไว
จะดําเนินการทั้งสิ้น 17 โครงการ ปรากฏวา โครงการที่ดําเนินการแลว จํานวน 16 โครงการ คิดเปนเปน
รอยละ 94.
ยุทธศาสตร ที่ 10 : การพัฒนาระบบคมนาคมที่มีความเหมาะสมกับสภาพของเมือง
การพัฒนายุทธศาสตรนี้สวนใหญเปนโครงการติดตั้งปายชื่อบอกทาง การติดตั้ง/ปรับปรุงระบบสัญญาณ
ไฟจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสงมวลชนและจราจรมากขึ้น จํานวนโครงการที่ตั้งไวจะ
ดําเนินการทั้งสิ้น 2 โครงการ ปรากฏวา ดําเนินครบถวนทุกโครงการแลว คิดเปนรอยละ 100
ยุทธศาสตร ที่ 11 : การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง เพื่อพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและผังเมือง ครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครขอนแกน การปรับปรุงภูมิทัศน
การวางระบบสายไฟฟาใตดิน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่ผิวจราจรใหประชาชนผูสัญจร
ไปมา รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ที่ใหบริการประชาชน พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการมารับบริการสาธารณะจากเทศบาล จํานวนโครงการที่ตั้งไวจะดําเนินการทั้งสิ้น 30 โครงการ
ปรากฏวา โครงการที่ดําเนินการแลว จํานวน 17 โครงการ คิดเปนรอยละ 56.67
ยุทธศาสตร ที่ 12 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โครงการสวนใหญ
จะเปนการสรางจิตสํานึกในการคัดแยกขยะจากครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะกอนจะนําไปกําจัดสถานที่
ฝงกลบไมวาจะเปนโครงการขยะพิษแลกแตม โครงการถังขาวหมูฟนฟูชีวิต โครงการทรัพยทวีดวยรี
ไซเคิล (สรางมูลคาของขยะบางชนิด) ตลอดจนการจัดกิจกรรมคัดแยกเศษผัก ผลไมจากตลาด/ชุมชน ทํา
ปุยชีวภาพ การจัดกิจกรรมรณรงคทําความสะอาดบานและสถานที่ตาง ๆ ในชวงวันสําคัญ (Big Cleaning
Day) เพื่อปรับพฤติกรรมและปลูกจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสีย จํานวนโครงการที่ตั้งไวจะดําเนินการทั้งสิ้น 17
โครงการ ปรากฏวาดําเนินครบถวนทุกโครงการแลว คิดเปนรอยละ 100
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ยุทธศาสตร ที่ 13 : การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและการ
ลงทุน สิ่งที่เทศบาลดําเนินการนอกจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมืองใหมีความพรอมในการ
รองรับการลงทุนแลว เทศบาลไดดําเนินการพัฒนาพื้นที่ใหเปนแหลงทองเที่ยว และสรางโอกาสในการ
ใชแหลงทองเที่ยว รวมถึงการจัดกิจกรรม การสนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดงานตางๆ ที่สงผลตอ
การกระตุนเศรษฐกิจของเมือง ตลอดจนการสรางความสั มพัน ธกับต างประเทศ ดังนั้น โครงการที่
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุยุทธศาสตรนี้จึงมีไมมาก แตจะรวมๆ อยูในยุทธศาสตรอื่นๆ และอยูในรายจาย
ประจํ า เป น ส ว นมาก ที่ บ รรจุ ไ ว ใ นแผนพั ฒ นาเทศบาล มี 1 โครงการ คื อ โครงการแลกเปลี่ ย น
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเมื อ ง เช น เทศบาลนครขอนแก น กั บ เทศบาลนครหนานหนิ ง มณฑลกว า งสี
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน AUICK เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุน เมืองดงเหย ประเทศเวียดนาม ฯลฯ
ผลสัมฤทธิ์ดานความพึงพอใจของประชาชน
ในทุก ๆ ป เทศบาลนครขอนแกนจะทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการ
บริหารจัดการเมืองของเทศบาล โดยใชวิธีการประเมินคุณภาพบริการ (SERVQUAL: Service Quality)
ซึ่งเปนการหาคาชองวางของการบริการ (Service Gap) ซึ่งวัดจากคุณภาพบริการที่ประชาชนคาดวาจะ
ไดรับ (Expectation) กับคุณภาพบริการที่ผูรับบริการไดรับจริง (Perception) มาดําเนินการประเมิน
คุณภาพการบริการ โดยหวังวาผลจากการสํารวจจะสามารถสะทอนความคิดเห็นของประชาชน เพื่อที่
เทศบาลจะนํามาพัฒนาการบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ผลการสํารวจในกลุมประชาชนทั่วไปเปนกลุมตัวอยาง จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 1,400
คน เปนเพศชาย 647 คน คิดเปนรอยละ 46.21 เพศหญิง 753 คน คิดเปนรอยละ 53.79 สวนใหญจะอยูใน
กลุมอายุ 35-44 ป คิดเปนรอยละ 33.50 กลุมอายุที่มีจํานวนนอยที่สุดคือชวงอายุที่สูงกวา 65 ป มีทั้งหมด
รอยละ 4.07
วุฒิการศึกษาจํานวนมากที่สุดคือชวงมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รอยละ 32.57 นอยที่สุดคือระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวาประถมศึกษาคิด
เปนรอยละ 22.14 ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือรับขาราชการมากที่สุดคิดเปนรอยละ 30.21
กลุมที่ นอยที่สุดคือกลุมคนเกษียณ คิดเปนรอยละ 5.36 ประชากรสวนใหญจะมีรายไดนอยกวา 10,000
บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 53.07 ประชากรที่มีรายไดมากกวา 50,000 บาท มีจํานวนประชากรนอยที่สุด
คิดเปนรอยละ 3.50
ดานความพึงพอใจ ไดแบงระดับความพึงพอใจจากอันตรภาคชั้นดังนี้
อันตรภาคขั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
= 5 – 1 = 0.8
5
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เมื่อไดอันตรภาคชั้นสามารถ นํามาแบงระดับความพึงพอใจได ดังนี้
1. คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด
2. คาเฉลี่ยเทากับ 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
3. คาเฉลี่ยเทากับ 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
4. คาเฉลี่ยเทากับ 3.41– 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
5. คาเฉลี่ยเทากับ 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
การหาคาชองวางของบริการ (Service Gap) โดยวัดจากคุณภาพที่ผูรับบริการคาดหวังวา
จะไดรับ กับคุณภาพที่ผูรับบริการไดรับจริง หากชองวางดังกลาวมีคามากแสดงวาคุณภาพการบริการที่มี
อยูในปจจุบันหางจากความคาดหวังของผูรับบริการ โดยในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดเกณฑเพื่อนําไป
แปลคา ซึ่งพัฒนามาจากเกณฑของ Saxe R. and Weitz BA ดังนี้
คาระหวาง 0

ถึง - 0.35

คือ อยูในดีมาก

คาระหวาง -0.36 ถึง - 0.50

คือ อยูในระดับดี

คาระหวาง -0.51 ถึง - 0.75

คือ อยูในระดับปานกลาง

คามากกวา -0.75

คือ อยูในระดับตองปรับปรุง

ดานการบริหารจัดการมีทั้งหมด 10 หัวขอ คือ
1. ประชาชนไดประโยชนจากขาวสารของเทศบาลนครขอนแกนมากนอยเพียงใด
2. ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นตอเทศบาลนครขอนแกนไดงายและสะดวกเพียงใด
3. ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน โครงการของชุมชนมากนอยเพียงใด
4. เทศบาลนครขอนแกนแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนรวดเร็วเพียงใด
5. เทศบาลนครขอนแกนดูแลถนนมีคุณภาพดีเพียงใด
6. เทศบาลนครขอนแกนดูแลสวนสาธารณะ ตนไม สวยงามและเหมาะสม
7. เทศบาลนครขอนแกนมีการปองกันและลดมลพิษในเขตเมือง มีประสิทธิภาพดีเพียงใด
8. เทศบาลนครขอนแกนมีการปองกันและดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนอยางทั่วถึง
9. เทศบาลนครขอนแกนสงเสริมดานการศึกษา ใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปดีเพียงใด
10.มีการดูแลและปองกันปญหาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนดี
เพียงใด
จากการศึกษาพบวา ในดานบริหารจัดการ มีคาชองวางบริการอยูระหวาง 0 ถึง – 0.35
แสดงถึงคุณภาพบริการอยูในระดับดีมาก ดังตารางตอไปนี้
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หัวขอการประเมิน

ความ
คาดหวัง

ไดรับ
จริง

ชองวางการ
ใหบริการ
(service gap)

แปลผล
คะแนนอยู
ระดับ

1. ประชาชนไดประโยชนจากขาวสารของเทศบาล
นครขอนแกนมากนอยเพียงใด

4.21

4.18

-0.03

ดีมาก

2. ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นตอเทศบาล
นครขอนแกนไดงายและสะดวกเพียงใด

4.36

4.35

-0.01

ดีมาก

3. ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน
โครงการของชุมชนมากนอยเพียงใด

4.26

4.20

-0.06

ดีมาก

4.39

4.10

-0.29

ดีมาก

4.22

4.15

-0.08

ดีมาก

4.16

4.10

-0.06

ดีมาก

7. เทศบาลนครขอนแกนมีการปองกันและลด
มลพิษในเขตเมือง มีประสิทธิภาพดีเพียงใด

4.00

3.98

-0.02

ดีมาก

8. เทศบาลนครขอนแกนมีการปองกันและดูแล
สุขภาพอนามัยของประชาชนอยางทั่วถึง

4.22

4.04

-0.19

ดีมาก

4.12

4.08

-0.04

ดีมาก

4.03

3.99

-0.04

ดีมาก

4.19

4.12

-0.08

ดีมาก

4. เทศบาลนครขอนแกนแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนรวดเร็วเพียงใด
5. เทศบาลนครขอนแกนดูแลถนนมีคุณภาพดี
เพียงใด
6. เทศบาลนครขอนแกนดูแลสวนสาธารณะ ตนไม
สวยงามและเหมาะสม

9. เทศบาลนครขอนแกนสงเสริมดานการศึกษา ให
เยาวชนและประชาชนทั่วไปดีเพียงใด
10. มีการดูแลและปองกันปญหาดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนดี
เพียงใด
เฉลี่ยรวม
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ดานความพึงพอใจในภาพรวมมีทั้งหมด 5 หัวขอคือ
1. ความพึงพอใจตอการดํารงชีวิตในเขตเทศบาลนครขอนแกน
2. ความพึงพอใจตอเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแกน
3. ความพึงพอใจตอสภาพสังคมของเทศบาลนครขอนแกน
4. ความพึงพอใจตอธุรกิจในเขตเทศบาลนครขอนกน
5. นโยบายโดยรวมของเทศบาลนครขอนแกน ทําใหคุณภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงอยางไร
จากการศึกษาพบวา ความพึงพอใจในภาพรวมทุกหัวขอการประเมิน มีคาชองวางบริการ
อยูระหวาง 0 ถึง – 0.35 แสดงถึงคุณภาพบริการอยูในระดับดีมาก ดังตารางตอไปนี้
หัวขอการประเมิน
1. ความพึงพอใจตอการดํารงชีวิตในเขต
เทศบาลนครขอนแกน
2. ความพึงพอใจตอเศรษฐกิจในเขตเทศบาล
นครขอนแกน
3. ความพึงพอใจตอสภาพสังคมของเทศบาล
นครขอนแกน
4. ความพึงพอใจตอธุรกิจในเขตเทศบาล
นครขอนกน
5. นโยบายโดยรวมของเทศบาลนคร
ขอนแกน ทําใหคุณภาพชีวติ เปลี่ยนแปลง
อยางไร
เฉลี่ยรวม

ความ
คาดหวัง

ไดรับ
จริง

ชองวางการ
ใหบริการ
(service gap)

แปลผล
คะแนนอยู
ระดับ

4.19

4.14

-0.05

ดีมาก

4.35

4.22

-0.12

ดีมาก

4.41

4.27

-0.15

ดีมาก

4.42

4.27

-0.15

ดีมาก

4.18

4.11

-0.06

ดีมาก

4.31

4.20

-0.07

ดีมาก

บทที่ 4
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเทศบาลในชวงสามป
แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลนครขอนแกน ไดนํานโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาในระดั บ ต า งๆ มาแปลงเป น วาระในระดั บ พื้ น ที่ โดยแนวคิ ด ในการกํ า หนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปของเทศบาลนครขอนแกน ยึดหลักการพัฒนาที่สนองตอ
นโยบายของรั ฐ บาลและสอดคล อ งเชื่ อ มโยงกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด รวมทั้งอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข
เพิ่ม ภารกิจ ถ า ยโอนตามพระราชบั ญ ญัติกํา หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ กอ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม ตลอดจนมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
สภาพแวดลอมและศักยภาพของทองถิ่นและจังหวัด รวมทั้งตอบสนองตอความตองการและปญหาของ
ประชาชนในทองถิ่น ภายใตวิสัยทัศนของเทศบาลนครขอนแกน

วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลนครขอนแกน

“ศูนยกลางเศรษฐกิจภาคอีสาน
สังคมเอื้ออาทร สันติสุข
เรียนรู นาอยูอยางยั่งยืน”
พันธกิจ
1. การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
2. การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
3. การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
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พันธกิจที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาศักยภาพขององคกร
 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางดานรางกาย จิตใจ และปญญา
 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เพิ่มความสามารถในการจัดหารายได
 พัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
พันธกิจที่ 2 การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร
แนวทางการพัฒนา
2. การสรางเครือขายและความ
 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
เขมแข็งภาคประชาชน
และพัฒนาทองถิ่น
 เปดพื้นทีแ่ ละโอกาสใหองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
รวมกันพัฒนาทองถิ่น
3. การพัฒนากระบวนการเรียนรูของ  พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน
ประชาชนและปฏิรูปการศึกษา
 พัฒนาการเขาถึงการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
 สรรหา สรางและพัฒนาแหลงเรียนรู
 สรางสังคมรักการอาน
4. การพัฒนาระบบความปลอดภัยใน  เพิ่มศักยภาพในการปองกันการเกิดสาธารณภัย
ชีวิตและทรัพยสิน
 เสริมสรางประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชุมชนและ
ทรัพยสินสาธารณะ
 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อาชญากรรมและอุบัติเหตุดาน
การจราจรในทองถิ่น
5. การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน  เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง
6. การอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิ
 อนุรักษและสงเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ปญญาทองถิ่น
 สงเสริมการเรียนรูผานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
7. การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
 สงเสริมสุขภาวะรางกาย จิตใจ สังคมและปญญา
สาธารณสุขและคุณภาพชีวติ
 กระจายอํานาจดานสุขภาพ
8. การสรางสังคมเอื้ออาทร
 พัฒนาการเขาถึงบริการสาธารณะของผูดอยโอกาส
 สงเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และสังคม
สงเคราะหอยางมีสวนรวม
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พันธกิจที่ 3 การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร
แนวทางการพัฒนา
9. การเรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมี  เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันน้ําทวม และการบําบัดน้ําเสีย
ประสิทธิภาพ
10. การพัฒนาระบบการคมนาคมที่มี  พัฒนาระบบการคมนาคม การขนสง และการจราจรที่มีความ
ความเหมาะสมกับสภาพของเมือง
เหมาะสมกับสภาพของเมือง
11. การเรงรัดปรับปรุงโครงสราง
 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การวางผังเมืองและควบคุมการใช
พื้นฐานและผังเมือง
ประโยชนที่ดนิ ใหเปนไปตามผังเมืองและมีความเหมาะสมตอการอยู
อาศัยอยางยั่งยืน
 เพิ่มพื้นทีส่ ีเขียวของเมือง
12. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

13. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ลงทุน

 ปรับพฤติกรรมและปลูกจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสีย
 ปองกันและควบคุมมลพิษทางน้ํา อากาศและเสียง
 พัฒนาสุขาภิบาลอาหารแบบบูรณาการ
 เสริมสรางปจจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการลงทุนและ
การทองเที่ยว
 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกระตุน เศรษฐกิจและการลงทุน
ของเมือง

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน พ.ศ. 2554 - 2557
แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน กําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาไว 3 ระดับ สําหรับเปน
แนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรดานตางๆ ใหครอบคลุมมิติการพัฒนาทั้งระดับชุมชน เมือง และ
ภูมิภาค โดยกําหนดประเด็นมุงเนนในการพัฒนาจังหวัดขอนแกน 3 ระดับ (3H) คือ
1. ระดับชุมชน เพื่อสรางใหชุมชนเขมแข็ง มีความสุข (Happiness Community)
2. ระดับเมือง เพื่อมุงสูการเปนนครนาอยู (Healthy City)
3. ระดับภูมิภาค เพื่อกาวสูการเปนศูนยกลางของภูมิภาคดานเศรษฐกิจ การคมนาคม
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Hub of Region)
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วิสัยทัศน
“ขอนแกนเมืองนาอยู เปนศูนยกลางเชื่อมโยงเครือขาย การคา
การลงทุน การบริการ และการคมนาคมขนสงในภูมิภาคสูสากล”

เปาประสงคหลักในการพัฒนา
1. เปนศูนยกลางการคา การบริการและการลงทุนของภูมิภาค มีโครงสรางพื้นฐานและ
บริการทางสาธารณสุขระดับนานาชาติ ที่พรอมรองรับการเติบโต สูการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค
2. มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม โดยมุงเนนการสรางมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมของจังหวัด (GPP) ใหเติบโตยั่งยืน ในชวงป 2555 – 2557 มีการเติมโตของ GPP และมุงเนนการ
เติบโตในสาขาที่สอดคลองกับศักยภาพของจังหวัดและทิศทางการพัฒนาของประเทศควบคูกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองและทองถิ่นใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข (GPH)โดย
การจัดใหมีการจัดทําดัชนีเพื่อวัดความสุขของประชาชน (Gross Provincial Happiness ; GPH)
3. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม พลังงานและการ
จัดการของเสียที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม ทั้งในระดับชุมชน ระดับเมือง และระดับภูมิภาค
4. มีความมั่นคงและปลอดภัยทางดานชีวิตและทรัพยสิน เพื่อเสริมสรางใหประชาชนมี
ความสุข และภาคธุรกิจมีความมั่นใจในการลงทุน โดยมุงเนนการเพิ่มศักยภาพการปองกัน การจัดการ
และการชวยเหลือฟนฟู
5. เปนจังหวัดตนแบบของการบริหารราชการที่มุงเนนการบูรณาการและเสริมสราง
ความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ ทั้งภาคราชการ ทองถิ่น เอกชน กลุมจังหวัดและการสรางความ
รวมมือระหวางประเทศ เพื่อการบริหารงานจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสรางประโยชนใหกับ
ทุกภาคสวนอยางสมดุล
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน
} การพัฒนาดานการเกษตร เพื่อมุงสูการเปนศูนยกลางดานการเกษตรเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค
} การพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อมุงสูการเสริมสรางจุดเดนตามศักยภาพพื้นที่
} การพัฒนาดานการคา การทองเที่ยว การบริการ และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ความเปนศูนยกลางของภูมิภาค
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
} การสนับสนุน สงเสริมการศึกษาพื้นฐานและการเรียนรูตลอดชีวิต
} สรางสังคมและเศรษฐกิจรากฐานใหเขมแข็ง
} การพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข และการแพทย
} การพัฒนา สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ
} การสนับสนุนสวัสดิการสังคม และสงเสริมครอบครัวเขมแข็ง
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การสนับสนุน สงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
} การอนุรักษ ฟนฟูความอุดมสมบูรณและใชประโยชนจากทรัพยากรดิน
} การพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรน้ํา ระบบการกระจายน้ํา และจัดการ
คุณภาพน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
} การอนุรักษฟนฟูความสมบูรณและใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน
} การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอม เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองอยางเปน
ระบบ
} การสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน เพื่อรองรับความตองการการใชพลังงานอยาง
ยั่งยืน
} การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ
}

ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและความมั่นคง
} การปองกันและบรรเทาความเสียงหายจากอัคคีภัย
} การปองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย
} การปองกัน ลดผลกระทบ และชวยเหลือผูประสบภัยแลง
} การบริหารจัดการดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมอยางมีประสิทธิภาพ
} การลดปญหายาเสพติดเพื่อขจัดความเดือดรอนของประชาชน
} การปองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร
} การปองกันการเกิดอุบัติภัยจากอาคารและปาย
} การรั กษาความมั่นคงและสงบเรีย บร อย เพื่อความปลอดภั ย ในชีวิ ตและทรั พย สิน
ของประชาชน
} การบริหารจัดการดานความมั่นคงและความปลอดภัยในเชิงบูรณาการ
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
} การบริหารจัดการการจัดเก็บรายไดภาครัฐและการเบิกจายงบประมาณ
} การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองคความรู
} การพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
} การพัฒนาบริการประชาชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
} การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธอยางบูรณาการ
} การสรางเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ
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กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดขอนแกน พ.ศ. 2555 - 2557
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน
พ.ศ.2555 – 2557 เปนกรอบทิศทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัดขอนแกน โดยไดทบทวนจากกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัดขอนแกน(พ.ศ.2551-2553) ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดขอนแกนและภาคสวน
ตางๆ ไดรวมกันคิดและจัดทําขึ้น
มีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบูรณาการโครงการพัฒนาที่จะ
ดํา เนิ น การร ว มกั น ภายใต ก รอบยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยกรอบ
ยุทธศาสตรฯ มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับตางๆ และ
ตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน ภายใตศักยภาพการพัฒนา
และอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน โดยกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน
ดังนี้

วิสัยทัศนรวม อปท.ในเขตจังหวัดขอนแกน
“ขอนแก น เมื อ งน า อยู เป น ศู น ย ก ลางการเรี ย นรู แ ละ
เมืองหลักเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

พันธกิจ
1. พัฒนาคนใหมีคุณภาพมีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจริยธรรม
2. จัดการศึกษาในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน และสรางสังคมแหงการเรียนรู
3. สรางภูมิคุมกันใหกับคนและสังคมใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล
4. สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน
การบริการ และการทองเที่ยว
5. พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ ระบบปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนมีความสมดุล
อยางยั่งยืน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
} พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและ
นอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย ใหเรียนรูตลอดชีวิต
} เสริมสรางคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามแกเด็กและเยาวชน
} พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข การปองกันและควบคุม
โรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถนะทางดานรางกายและจิตใจ ใหประชาชน
มีสุขภาวะที่สมบูรณ
} พัฒนา สงเสริมและสนับสนุ นการแพทยแผนไทย การแพทย ทางเลือก การแพทย
พื้นบานและสมุนไพร
} พั ฒ นา ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การกี ฬ าและนั น ทนาการให กั บ เด็ ก เยาวชนและ
ประชาชนทุกระดับ
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
} พัฒนาโครงสร างพื้ นฐานด านการคมนาคมขนส ง และระบบการให บริ การขนส ง
มวลชน
} พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่น
} พัฒ นา ส งเสริ ม และสนั บสนุนระบบการรั กษาความปลอดภั ยให เ มื องและชุ มชน
ปลอดภัยโดยใหชุมชนมีสวนรวม
} สงเสริม และสนับสนุนใหหมูบาน/ชุมชนปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน
} พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชนและสินคาการเกษตร
อยางครบวงจรตั้งแตการผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑและการตลาด
} ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น กระบวนการเรี ย นรู แ ละน อ มนํ า แนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปใชในการประกอบอาชีพ
} พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและแขงขันได
} พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
} เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนและเครือขายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในทองถิ่นใหคงอยูอยางยั่งยืน
} อนุรักษ ฟนฟูและเพิ่มพื้นที่ปาและปาตนน้ําลําธารใหเกิดความอุดสมบูรณ
} พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
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}
}

การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหอุดมสมบูรณ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย

การพัฒนาตามแนวนโยบายของผูบ ริหารเทศบาลนครขอนแกน
ดวยความ “ศรัทธาในภาคประชาชน” มุงวางรากฐานของการพัฒนาเมืองสรางจิตสํานึก
ของคนในสังคม พัฒนาสูความเปนเมืองนาอยู เพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปนเปาหมายสําคัญ
ภายใตการพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลนครขอนแกน นําโดยนายพีระพล พัฒนะพีระเดช
นายกเทศมนตรีนครขอนแกนกําหนดนโยบายหลัก 3 ดาน ดังนี้
1. นโยบายดาน : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
} ปรับบทบาทขององคกรเทศบาล โดยเทศบาลจะทําหนาที่แกปญหาและอุปสรรคที่
ซับซอนของเมือง เปนผูประสานงานสงเสริมสนับสนุน เกื้อหนุน อุดหนุน
} ปรับทัศนคติ วัฒนธรรมการทํางาน ของคนในองคกรที่เอื้อตองานบริการประชาชน
มีองคความรู มีความสามารถในการปฎิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมี
คุณธรรม
} สรางองคกรแหงการเรียนรูรวมกัน ดวยการสงเสริมกระบวนการสรางตัวชี้วัด (KPI)
เพื่อการพัฒนาอยางมีสวนรวมของคนทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
} การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ไปสู ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยแบบมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนรวมทั้งมุงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน สรางความ
โปรงใสในการบริหารราชการทองถิ่นดังนี้
 มีการวางแผนพัฒนาเทศบาลอยางมีสวนรวมเพื่อเปนเครื่องมือในการกํากับ
การทํางานของเทศบาล
 การพั ฒ นารู ป แบบการให บ ริ ก ารอย า งมื อ อาชี พ ได ม าตรฐาน เพื่ อ ให
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและเกิดความพึงพอใจสูงสุด
 นําเทคโนโลยีสําหรับการบริการ และการจัดการสมัยใหมมาใชโดยเฉพาะ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการให บ ริ ก ารการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร
 มี ก ารออกเทศบั ญ ญั ติ ห รื อ ปฏิ รู ป เทศบั ญ ญั ติ ที่ ล า สมั ย ให เ หมาะสมและ
ยืดหยุนตอสถานการณในอนาคต
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ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในระดับสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และนานาชาติ เพื่อนํามาซึ่งงานงบประมาณในการพัฒนาทองถิ่น
ใหเจริญกาวหนาและทําตอการขยายตัวของเมือง

2. นโยบายดาน : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
} การปฏิ รู ป การศึ ก ษา สร า งสั ง คมแห ง การเรี ย นรู การพั ฒ นา การศึ ก ษาอย า งเป น
ระบบ โครงการพั ฒ นาครู ผู ส อน กระบวนการเรี ย นรู แ บบสงสั ย หาความรู
สังเคราะหความรู เพื่อใชประโยชนการคนหาศักยภาพของเด็ก รวมทั้งการสอน
แบบบูรณาการ หลากหลายวิชาในกิจกรรมเดียวกัน
} การสรางสังคมเอื้ออาทร ดวยการขับเคลื่อนภารกิจคนขอนแกนไมทอดทิ้งกัน การ
ปลุกจิตสํานึกใหชาวขอนแกนไดตระหนักและหวนคืนกลับมาใสใจ ดูแลซึ่งกันและ
กัน เรียนรูที่ “ให” และ “รับ” อยางมีคุณคาและมีศักดิ์ศรี อยางเสมอภาคกันของ
“ผูให” และ “ผูรับ”
} ให ก ารสงเคราะห แ ละสนั บ สนุ น การพั ฒ นา อย า งมี ส ว นร ว ม แก เ ด็ ก เยาวชน
ผู สู ง อายุ ผู ย ากไร ผู พิ ก าร ทุ พ พลภาพ และผู ด อ ยโอกาสให มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
สามารถพึ่งตนเองได
} การสรางภูมิคุมกันในคุณภาพชีวิตของประชาชน
 สงเสริมใหผูบริโภคไดรับอาหารที่ปลอดภัย
 ปรั บ ปรุ ง ตลาดต า งๆ ภายในเขตเทศบาลให เ ป น ตลาดน า ซื้ อ สะดวก
ทันสมัย ถูกสุขอานามัย ปลอดภัยจากสารพิษ
 ส ง เสริ ม ด า นอนามั ย และการสาธารณสุ ข เพื่ อ ให ป ระชาชนได มี สุ ข ภาพดี
ถวนหนา
 การอนุรักษและสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิ่นใหอยูคูนครขอนแกน
 การดู แ ลให ป ระชาชนมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิน โดยมุ ง เน น
การจัดระบบการปองกันภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงและ
ทันทวงที ดังนี้
1. เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย
2. สนับสนุนบทบาทของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในการ
ปฏิบัติง านรว มกัน กับเจาหนาที่ของฝา ยปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาลนครขอนแกน
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}

3. สนั บ สนุ น ให ป ระชาชน ชุ ม ชน บริ ษั ท ห า งร า นและสถาน
ประกอบการมีสวนรวมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ชุมชนองคกร และทองถิ่นของตนเอง
4. ใหการสนับสนุน นโยบายการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ของรัฐบาลตลอดจนการรณรงคการตอตานยาเสพติด
การสรางความเขมแข็งภาคประชาชน โดยการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
บทบาทในกระบวนการรว มรับรู ร ว มคิด ร ว มตั ด สิ นใจ รวมตรวจสอบ ตอการ
พัฒนาเมือง ตลอดจนสรางกระบวนการเรียนรู สรางความรูสึกเปนเจาของ สราง
ความรั ก สามั ค คี ใ นสั ง คม มี จิ ต สาธารณะในการบริ ห ารจั ด การบ า นเมื อ ง เกิ ด
จิ ต สํ า นึ ก รั ก ท อ งถิ่ น เกิ ด ความยั่ ง ยื น ในการพั ฒ นาเมื อ ง โดยการกระจายภารกิ จ
บางสวนที่ชุมชนสามารถทําไดเทาหรือดีกวาเทศบาลใหชุมชนดําเนินการแทน เชน
ปรับปรุงซอมแซมถนน ขุดลองทอ ดูแลสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน อนุรักษงาน
ประเพณีทองถิ่น จัดเก็บคาธรรมเนียมขยะ ทําความสะอาดในชุมชนตลอดจนการ
ดูแลเด็กและผูสูงอายุในเขตเทศบาล

3. นโยบายดาน : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
} การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ ดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
สิ่งแวดลอม รองรับเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจภาคอีสาน เชน การจัดระบบบําบัด
น้ําเสียและปองกันน้ําทวม การพัฒนาระบบขนสงมวลชน การพัฒนาสถานีขนสง
ผูโดยสารจั งหวัด ขอนแกน ใหมีศั กยภาพรองรับผูโดยสารเพิ่มขึ้นและความพึง
พอใจของผูใชบริการ การคนหาพลังงานทดแทน รณรงคสรางสํานึกและความ
ตระหนักใหคนเมืองดูแลความสะอาด
} การสรางขอนแกนเมืองในสวน เพิ่มปอดของเมืองดวยการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน
สวนสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหสวยงาม นาอยู รองรับการเปนเมืองทองเที่ยวแหง
ภาคอีสาน
} ดํ า เนิ น การแลกเปลี่ ย นความสั ม พั น ธ กั บ เมื อ งของประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย เพื่ อ
สงเสริมระบบเศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม

บทที่ 5
บัญชีโครงการพัฒนา
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ภายใตวิสัยทัศน
“ศูนยกลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร
สันติสุข เรียนรู นาอยูอยางยัง่ ยืน”

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
เทศบาลนครขอนแกน
ป 2555
ยุทธศาสตร

ป 2556

ป 2557

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

รวม 3 ป

งบประมาณ จํานวน
(บาท)

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

พันธกิจที่ 1
การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
1. ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
14

10,236,000

เปาประสงค : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ

35

2,017,900

142

45,402,795

35

7,613,700

27

2

650,000

2

350,000

2

เปาประสงค : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
เปาประสงค : บริหารงบประมาณแบบมุงผลสัมฤทธิ์
เปาประสงค : พัฒนาการจัดเก็บรายได

รวมพันธกิจที่ 1

-

8
-

7,508,000
-

-

-

8
-

7,508,000

30

25,252,000

35

2,017,900

70,287,900

204

123,304,395

350,000

6

1,350,000

-

-

-

-

-

193

58,306,695

45

15,471,700

37

78,145,900

275

151,924,295

30

19,357,800

28

19,125,800

28

19,125,800

86

57,609,400

24

14,004,500

24

14,054,500

24

14,104,500

72

42,163,500

พันธกิจที่ 2
การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
2. ยุทธศาสตร : การสรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน
เปาประสงค : การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง
3. ยุทธศาสตร : การพัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชนและ
ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพ
การศึกษาไดมาตรฐาน

83

เปาประสงค : บุคลากรมีความรูความสามารถ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
เทศบาลนครขอนแกน
ป 2555
ยุทธศาสตร

ป 2556

ป 2557

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

รวม 3 ป

งบประมาณ จํานวน
(บาท)

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

พันธกิจที่ 2 (ตอ)
การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
4. ยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เปาประสงค : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

9

585,000

8

425,000

9

4,425,000

26

5,435,000

5

21,558,100

3

15,172,960

3

15,301,294

11

52,032,354

16

11,134,000

13

6,434,000

13

6,434,000

42

24,002,000

9

1,860,800

1

403,000

1

403,000

11

2,666,800

19

17,346,000

17

17,266,000

17

17,266,000

53

51,878,000

112

85,846,200

94

72,881,260

95

77,059,594

301

235,787,054

5. ยุทธศาสตร : การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
6. ยุทธศาสตร : การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค : การสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
7. ยุทธศาสตร : การพัฒนาคุณภาพการใหบริการสาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต
เปาประสงค : มีสถานบริการสาธารณสุขและอัตราปวยลดลง
8. ยุทธศาสตร : การสรางสังคมเอื้ออาทร
เปาประสงค : ผูดอยโอกาสในสังคมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะ
ครอบคลุมและทั่วถึง
รวมพันธกิจที่ 2
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เปาประสงค : ชุมชนมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
เทศบาลนครขอนแกน
ป 2555
ยุทธศาสตร

ป 2556

ป 2557

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

รวม 3 ป

งบประมาณ จํานวน
(บาท)

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

พันธกิจที่ 3
การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
9. ยุทธศาสตร : การเรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร

32

66,204,000

-

-

-

-

32

66,204,000

3

16,570,000

-

-

-

-

3

16,570,000

16

49,352,000

-

-

-

-

16

49,352,000

8

1,620,500

8

1,698,000

8

1,698,000

24

5,016,500

1

400,000

1

400,000

1

400,000

3

1,200,000

รวมพันธกิจที่ 3

60

134,146,500

9

2,098,000

9

2,098,000

78

138,342,500

รวมทั้งสิ้น

365

278,299,395

148

90,450,960

141 157,303,494

654

526,053,849

10. ยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบคมนาคมที่มีความเหมาะสม
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กับสภาพของเมือง
เปาประสงค : เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสงมวลชนและการจราจร
11. ยุทธศาสตร : การเรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่มีความเหมาะสม
ตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
12. ยุทธศาสตร : จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค : มีสิ่งแวดลอมที่ดีตอการดํารงชีวิต
13. ยุทธศาสตร : พัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน
เปาประสงค : มีนักทองเที่ยว และการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น

86

รายละเอียดโครงการพัฒนา

พันธกิจที่ 1
87

การเพิ่มขีดความสามารถขององคกร
ในการบริหารราชการทองถิ่น

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : บุคคลากรมีความรูความสามารถ
ที่
โครงการ
1 โครงการพัฒนาบุคลากร
2 โครงการพัฒนาบุคลากร
3 โครงการประชุมคณะผูบริหารหัวหนาสวนการงานและ
พนักงานเทศบาล
4 โครงการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล
5 โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณขั้นพื้นฐาน
ใน ศสมช.
6 โครงการประกวด อสม. ดีเดน 11 สาขา
7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม. แหงชาติ
8 โครงการประชุมประจําเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
เทศบาลนครขอนแกน
9 โครงการทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
เทศบาลนครขอนแกน
10 โครงการพัฒนาศักยภาพ
11 ประชุมพนักงานครูเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครขอนแกน
12 สงเสริมงานวันครู (16 มกราคม ของทุกป)
13 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน
14 โครงการจัดทํางบประมาณประจําป อยางมีสวนรวม

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล

หนา
99
99
100

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการสาธารณสุขฯ

100
101

สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ

102
103
103

สํานักการสาธารณสุขฯ

105

สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน

105
106
107
107
108

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ
ที่
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

โครงการ
เครื่องพิมพเอกสารชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network
เครื่องพิมพเอกสารชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
เครื่องพิมพเอกสารแบบฉีดหมึก ( Ink Jet )
เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ
จอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว พรอมสายไฟ และคาติดตั้ง
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานสํานักงาน
เครื่องสํารองไฟ (UPS)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร LCD
จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรชนิด LED ขาวดํา แบบ Network
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณรวมเครื่องสํารองไฟ
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 รวมเครื่องสํารองไฟ
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)
พรอมแผน CD-ROM
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล
เครื่องสแกนเนอรแบบที่ 1
เครื่องพิมพ Laser ชนิด LED ขาวดํา
เครื่องพิมพ Laser ชนิด LED สีแบบ Network
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
เครื่องพิมพเลเซอร ชนิด LED ขาว-ดํา
เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการคลัง
สํานักการคลัง
สํานักการคลัง

หนา
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113
113
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114
114
115
115
115
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116

สํานักการคลัง
สํานักการคลัง
สํานักการคลัง
สํานักการคลัง
สํานักการชาง
สํานักการชาง
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน

117
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118
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119
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120

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ
ที่
31
32
33
34
35

โครงการ
จอคอมพิวเตอร แบบ LED
เครื่องพิมพ Multifunctionแบบฉีดหมึก (Inkjet)
เครื่องสํารองไฟฟาคอมพิวเตอร
โปรแกรมปองกันไวรัส
อุปกรณสลับสัญญาคียบอรด จอ เมาส

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน

หนา
120
120
121
121
121

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่
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
32

โครงการ
โครงการประชุมคณะผูบริหารหัวหนาสวนการงานและพนักงานเทศบาล
โครงการติดตามยุทธศาสตรโดยสมาชิกสภาเทศบาล
โครงการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล
โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนและการใหบริการสถานีขนสง
เกาอี้พลาสติกชนิดมีพนักพิงแบบแถวยาวชนิด4 ที่นั่ง
เครื่องตมกาแฟ
โตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้แบบปรับระดับหมุนรอบทิศทางได
โตะทํางาน ระดับ 7-9
เกาอี้พนักพิง ระดับ 3-6
เครื่องโทรศัพทประจําสํานักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
เครื่องดูดควันเปาลม(พัดลมดูดควันพิษ)
เครื่องโทรสาร (แฟกซ)
เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น
เครื่องกรองน้ํา แบบ 2 หัว
กลองถายภาพระบบดิจิตอล
กลองวงจรปด CCTV
วิทยุรับ - สงมือถือ
วิทยุสื่อสาร
เครื่องบันทึกเสียง(ชนิดพกพา)
วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ ชนิดติดตั้งในรถยนตพรอมอุปกรณ
เครื่องขยายเสียงระบบครวญคราง พรอมสัญญาณไฟหมุน(ไฟวับ - วาบสีแดง)
รถจักรยานยนต
รถยนตรตรวจการณกระบะตอนเดียว
รถยนตสายตรวจ (CAB)
รถยนตรดับเพลิงชนิดมีถังน้ําในตัว ขนาด 4,000 ลิตร
รถยนตดับเพลิงชนิดหอน้ําพรอมบันไดขนาดความสูงไมนอยกวา 53 เมตร
รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบอเนกประสงค
รถยนตยกชักลาก
เทลเลอรพวงลากเรือ
เครื่องชวยหายใจชนิดอากาศอัด
เครื่องอัดอากาศ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
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สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
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สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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53
54
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58
59
60
61
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63
64

โครงการ
ชุดประดาน้ํา
ชุดปองกันสารเคมีระดับ A
ชุดผจญเพลิง(นอรแม็ค)
เชือกชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา
หัวฉีดแบบไรแรงสะทอนกลับ
เครื่องเลื่อยโซยนต
รอกโซ แบบมือชัก
ปมจุมน้ํา
เครื่องสูบน้ํา ขนาด 3 นิ้ว
กอสรางลาน ค.ส.ล.ดานหนาสน.บึงทุงสราง
กอสรางทาน้ําทางลาด คสล.ทาเทียบเรือบึงแกนนคร
กอสรางอาคารสํานักงานสถานีดับเพลิงยอย
ฐานฝกซอมดับเพลิงขั้นรุนแรง
ปรับปรุงหองเก็บพัสดุและอุปกรณ ฝายปองกันฯ
จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร
จัดซื้อโตะทํางาน
จัดซื้อประชุมหองประชุม
จัดซื้อโตะขาว
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน
จัดซื้อตูเอกสารกระบานเลื่อน
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จัดซื้อพัดลมโคจร
จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น
จัดซื้อตูเย็น 2 ประตู
จัดซื้อกลอง CCTV
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล
จัดซื้อกลองถายภาพดิจิตอล
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงสําหรับออกกําลังกาย
จัดซื้อชุดไมคโครโฟนผูรวมประชุมระบบอนาลอก
จัดซื้อโทรโขง
จัดซื้อจอทีวี LCD
จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่

หนวยงานที่รับผิดชอบ

หนา

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
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สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่
65
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90
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โครงการ
จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลอลาก
จัดซื้อวิทยุสื่อสาร (CB)
จัดซื้อรถจักรยานยนต
จัดซื้อชุดพวงพรอมหลังคาใชติดตั้งรถจักรยานยนต
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปดขาง-เททาย
จัดซื้อรถอัดทาย
จัดซื้อถังขยะคอนเทรนเนอร
จัดซื้อรถยนต 4 ประตู
ยูนิตทําฟน
จัดซื้อเครื่องตัดหญาขอแข็งแบบสะพายไหล
จัดซื้อรถเข็น 2 ลอ
จัดซื้อชุดรอก
จัดซื้อสวาน ขนาด 16 มม.(5/8")
จัดซื้อ หินเจียรขนาด 6 นิ้ว
จัดซื้อชุดถังแกส ถังลม
จัดซื้อชุดปมลม 10 HP
จัดซื้อแมแรงกระปุก 5 ตัน
จัดซื้อแมแรงกระปุก 10 ตัน
จัดซื้อปากกาจับเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว
จัดซื้อ ตะเฆขนาด 5 ตัน
จัดซื้อปะเจคอมา ขนาด 18 นิ้ว
จัดซื้อติดตั้งปมน้ําและแทง
จัดซื้อตูเชื่อมพลัง 500 Amp
จัดซื้อชุดบล็อคลมขนาด 4 หุน
ปรับปรุงตลาดหนองไผลอม
จัดทําปายบอกทางตลาดโนนทัน
ปรับปรุงตลาดเทศบาล 1
กอสรางทางลาดสําหรับขึ้นทิ้งขยะ
ปรับปรุงอาคารบริเวณศูนยบริการสาธารณสุขที่ 1
ปรับปรุงอาคารศูนยบริการสาธารณสุขที่ 3 โนนทัน
ปรับปรุงอาคารศูนยบริการสาธารณสุขที่ 5 หนองใหญ
ปรับปรุงอาคารสํานักสาธารณสุขฯ ชั้น 2 ระเบียง

หนวยงานที่รับผิดชอบ

หนา

สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ

150
151
151
151
152
152
153
153
153
154
154
154
154
155
155
155
155
155
156
156
156
156
157
157
157
157
158
158
158
158
159
159

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

โครงการ
กลองวงจรปดพรอมติดตั้ง
เกาอี้ทํางาน ระดับ 3-6
กลองถายรูปดิจิตอล
เกาอื้พักคอย
คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
เครื่องตัดแตงพุมไม
เครื่องตัดหญาแบบขอแข็งสะพายไหล
เครื่องถายแบบแปลนระบบมัลติฟงกชั่น
โตะอเนกประสงค
เกาอี้พลาสติกชนิดมีพนักพิง
รถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ
ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน 4 ชั้น
ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน 3 ชั้น
ตูไมล็อกเกอรเก็บเอกสาร
ตูไมวางสื่อการเรียนการสอน
ชุดโตะเกาอี้ ทํากิจกรรมสําหรับเด็ก
ชุดโตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้
โตะทํางานพรอมเกาอี้
บอรดจัดนิทรรศการ
พัดลมตั้งโตะ
จัดซื้อวิทยุเทปซีดี ดีวีดี วีซีดี และ MP3 แบบกระเปาหิ้ว
ตูเย็นขนาดไมต่ํากวา 9 คิว ฟุต
รถยนตบรรทุก 6 ลอ จํานวน 2 คัน
กอสรางปายบอกทางเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
ปรับปรุงภูมิทัศน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโนนทัน
ปรับปรุงภูมิทัศน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กศรีสวางโนนทัน
จัดทําที่ลางหนาแปรงฟนสําหรับเด็ก
คากั้นหองสําหรับเด็ก
ทีวีจอแอลซีดี ขนาดจอ 32 นิ้ว
เครื่องเลนดีวีดี
กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
รถยนตบรรทุกกระบะ 2 ตอน 4 ประตู

หนวยงานที่รับผิดชอบ

หนา

สํานักการคลัง
สํานักการคลัง
สํานักการคลัง
สํานักการคลัง
สํานักการคลัง
สํานักการชาง
สํานักการชาง
สํานักการชาง
สํานักการชาง
สํานักการชาง
สํานักการชาง
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

159
160
160
160
161
161
161
161
162
163
163
164
165
165
165
165
166
166
166
166
167
167
167
168
168
168
169
169
169
170
170
170

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

หนา

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

เคาเตอร 1.50 ม. คอปเตอร 2 ชุด
โตะเขามุมโคง เมลามีน
โตะโลง 80 ซม. เมลามีน
โตะคอมพิวเตอร 80 ซม. เมลามีน
โตะทํางาน 1.50 คียบอรดไทม
ตูโชว ซานาร
เกาอี้ทํางาน ทาวแขน หนังดําสแควร
พาติชั้นสูง 1.6 ม. ครึ่งกระจกใส 2 ม.
โตะญี่ปุน 30*30 ขาเหล็ก
ล็อคเกอรเก็บของ 18 ชั้น
ชั้นวางเอกสาร 4 ชั้น
เกาอี้สํานักงาน
โตะทํางานพรอมเกาอี้
โตะพับหนาอลูมิเนียมขาชุบโครเมี่ยม
ตูบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต
ตูบานเลื่อนกระจกใส
กลองถายรูประบบดิจิตอลพรอมเลนส
แฟลช
เครื่องอัดเสียง
เลนสกลองวีดีโอ
เลนสกลองวีดีโอ
กลองวีดีโอดิจิตอล
ไฟติดกลองวีดีโอ
อางลางจานสแตนเลส2 หลุม พรอมที่คว่ําจาน
คากอสรางโครงเหล็กสําหรับการประชาสัมพันธ

กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน

171
171
171
171
172
172
172
172
173
173
173
173
174
174
175
175
175
176
176
176
176
177
177
178
179

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์
ที่
โครงการ
1 กิจกรรมวิจัยและประเมินผล
2 โครงการจัดทําสรุปการดําเนินงานในรอบป 2554 นครขอนแกน
ทําดีเพื่อรอยยิ้มพอ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน

หนา
180
180

ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค : บุคลากรมีความรูความสามารถ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : บุคลากรมีความรูความสามารถ
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเพิ่มบุคลากรสามารถจัดทํา
แผนพัฒนาของตนได
- เพื่อใหบุคลากรไดรับการฝก
อบรมและพัฒนาตามแผนพัฒนา
ของตนเอง
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรทางรางกายและ
จิตใจตามระดับขั้นของ
ความสําเร็จ (Milestone)

- บุคลากรสามารถจัดทําแผน
พัฒนาของตนเองได
- บุคลากรไดรับการฝกอบรม
และพัฒนาตามแผนพัฒนา
ของตนเอง
- บุคลากรสามารถพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองทาง
รางกาย สติปญญาและจิตใจ
ตามระดับความสําเร็จ(Milestone)

2 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรูความ
สามารถทักษะการใหบริการ
ตลอดจนทัศนคติของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง ไดรับการ
ฝกอบรม ฝกทักษะประสบการณ

พนักงานเทศบาล พนักงาน
จางไดรับการฝกอบรม ฝกทักษะ
ประสบการณในการใหบริการ
พรอมสรางความสัมพันธใหเกิด
ความรักและความสามัคคีใน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,500,000 6,500,000 6,500,000 บุคลากรทุกคนสามารถ
สํานักปลัดเทศบาล
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) จัดทําแผนพัฒนาของตนเอง
ทางรางกาย สติปญญาและ
จิตใจตามระดับขั้นของ
ความสําเร็จ (Milestone)
หมายเหตุ ยกเวนบุคลากร
ภาคสนาม

60,000
60,000
60,000 พนักงานเทศบาล
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) พนักงานจางไดรับการ
ฝกอบรมทางดานการให
บริการ และการสรางความ
สัมพันธใหเกิดความรัก

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : บุคลากรมีความรูความสามารถ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
ในการปฏิบัติหนาที่พรอมสราง
ความสัมพันธใหเกิดความรัก
ความสามัคคีในองคกร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
องคกร

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

และความสามัคคีในองคกร

3 โครงการประชุมคณะผู - เพื่อใหคณะผูบริหาร หัวหนา
บริหารหัวหนาสวนการ สวนการงาน และพนักงาน
งานและพนักงานเทศบาล เทศบาลไดมีสวนรวมรับความรู
รวมคิด รวมกําหนดแนวทาง
นโยบายดําเนินงานของเทศบาล
นครขอนแกน

จัดประชุมคณะผูบริหาร
หัวหนาสวนการงาน และ
พนักงานเทศบาล

90,000
90,000
90,000 - การบริหารงานของ
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) เทศบาลนครขอนแกน
มีประสิทธิภาพ
- นําแนวทางมาแกไข
ในการปฏิบัติงาน
- เปนการเสริมสรางวิสัย
ทัศนในการบริหารงาน
เทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

4 โครงการประชุมพนักงาน เพื่อใหพนักงานเทศบาลและ
เทศบาลและพนักงานครู พนักงานครูเทศบาลไดมีการ

จัดประชุมพนักงานเทศบาล
และพนักงานครูเทศบาลเพื่อ

300,000
300,000
300,000 การปฏิบัติงานของ
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) พนักงานเทศบาลและ

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : บุคลากรมีความรูความสามารถ
ที่

โครงการ
เทศบาล

วัตถุประสงค
ประชุมรับฟงคําชี้แจงนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงาน
ประจําป

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ ศสมช. ทุกชุมชนในเขตเทศบาล
ในการจัดบริการสาธารณ ไดรับการพัฒนามาตรฐานการ
สุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช. จัดบริการสาธารณสุขขั้น
พื้นฐานตามเกณฑกระทรวง
สาธารณสุข

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

รับฟงคําชี้แจงนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติงานประจําป

1. ศสมช. และ อสม. ในทุก
ชุมชนไดรับการนิเทศและติด
ตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.อสม.ในทุกชุมชนมีการ
วิเคราะหปญหาสุขภาพชุมชน
และกําหนดแนวทางการพัฒนา
ศสมช.
3. อสม. ในทุกชุมชนรวมจัดทํา
แผนพัฒนาศักยภาพในการจัด
บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

พนักงานครูเทศบาลเปน
ไปตามนโยบายและคณะ
ผูบริหารและปฏิบัติงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
194,500
(เงินรายได)
900,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

-

-

- อสม. มีความมุงมั่นใน
การบริการสาธารณะ
- อาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.)ในชุมชนไดมีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรม
ของเทศบาล

สํานักการสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : บุคลากรมีความรูความสามารถ
ที่

โครงการ

6 โครงการประกวด อสม.
ดีเดน 11 สาขา

วัตถุประสงค

- เพื่อเปนการกระตุน อสม.
ในการพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารจัดการงานดาน
สาธารณสุขชุมชน 11 สาขา
- เพื่อสงเสริมให อสม.
เขาประกวดในระดับจังหวัด
และระดับชาติตอไป
- เพื่อเปนการเพิ่มขวัญ
กําลังใจ อสม. ในการบริการ
สาธารณะตอไป

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ในชุมชน
4. ศสมช. ไดรับการอุดหนุนเพื่อ
พัฒนามาตรฐานตามเกณฑ
กระทรวงสาธารณสุขไมนอย
กวา 12 ชุมชนตอป
- จัดตั้งคณะกรรมการและ
กําหนดเกณฑการประกวด
11 สาขา
- ประชุมชี้แจงเกณฑและ
นําเสนอผลงานของ อสม.
ที่สมัครประกวดทุกสาขา
- คณะกรรมการประเมินผล
อสม.ที่ผานเกณฑประเมิน
เบื้องตน
- ประกาศผลและมอบรางวัล
แก อสม.ดีเดน 11 สาขา

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

25,000
(เงินรายได)

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

- อสม. มีความมุงมั่นใน
การบริการสาธารณะ
- มี อสม. ตนแบบในการ
เรียนรูใน 11 สาขา

สํานักการสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : บุคลากรมีความรูความสามารถ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ - เพื่อวิเคราะหทบทวนการ
การเนื่องในวัน อสม.
ทํางานในรอบป
แหงชาติ
-สรางเสริมกระบวนกลุม
ในการทํางานของเครือขาย
อสม. ชุมชน
- เพิ่มความเขมแข็งใน
องคกร อสม. รูรักสามัคคี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เสนอชื่อเขาประกวดใน
ระดับอําเภอ จังหวัดและ
ประเทศตอไป
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะหทบทวนการทํางาน
ในรอบป
- จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อม
สามัคคีในกลุมเครือขาย
อสม.ชุมชน
- กิจกรรมสันทนาการละลาย
พฤติกรรมองคกร
- ประเมินผลความรูและ
ความมุงมั่นในการบริการ
สาธารณะ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

100,000
(เงินรายได)

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

-เกิดความสามัคคีปฏิบัติงาน

สํานักการสาธารณสุขฯ

รวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
-อสม.มีความมุงมั่นในการ
บริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : บุคลากรมีความรูความสามารถ
ที่

โครงการ

8 โครงการประชุมประจํา
เดือน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
เทศบาลนครขอนแกน

วัตถุประสงค
เพื่อใหอาสาสมัคร
สาธารณสุขในชุมชนมีการ
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
รับทราบขาวสาร ขอมูล
องคความรู ให อสม.ไดรับรู
อยางตอเนื่อง ทันเวลาและ
ทั่วถึง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- รอยละของขาวสาร ขอมูล
และองคความรู ที่เกี่ยวของ
กับ อสม. ไดนําเสนอใน
การประชุม ไมนอยกวา
รอยละ 90
- จัดประชุมประจําเดือนทั่วไป
จํานวน 11 ครั้ง
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทําแผนงานและสรุปแผนที่
เสนอประจําป 1 ครั้ง
- รอยละของตัวแทน อสม.
ในชุมชนเขารวมประชุม
รอยละ 100
- รอยละของขาวสาร ขอมูล
และองคความรู ที่เกี่ยวของ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
140,000
(เงินรายได)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

- อาสาสมัครสาธารณสุข สํานักการสาธารณสุขฯ
(อสม.)ในชุมชนไดมีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรม
ของเทศบาล
- ลดการขัดแยง กําหนดแนว
ทางการพัฒนาและแนวทาง
แกปญหาจากที่ประชุมไป
เปนแนวทางปฏิบัติ
- เปนการประหยัดงบ
ประมาณและประหยัดเวลา
ในการประสานงานระหวาง
เทศบาลและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : บุคลากรมีความรูความสามารถ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กับ อสม. ที่ไดประสานนํา
เสนอในการประชุมอยางตอ
เนื่อง ทันเวลาและทั่วถึง
ไมนอยกวา รอยละ 95
9 โครงการทัศนศึกษาดูงาน - คณะกรรมการ อสม.ไดรวม
อาสาสมัครสาธารณสุข แลกเปลี่ยนประสบการณกับ
หนวยงานอื่น
(อสม.)เทศบาลนคร
- อสม.มีวิสัยทัศในการพัฒนา
งานสุขภาพชุมชน

คณะกรรมการและ อสม.
ในชุมชนเขารวมกิจกรรม
จํานวน 200 คน

274,000
(เงินรายได)

-

-

อาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.)ในชุมชนไดมีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรม

สํานักการสาธารณสุขฯ

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ ศสมช. ทุกชุมชนในเขตเทศบาล
ในการจัดบริการสาธารณ ไดรับการพัฒนามาตรฐานการ
สุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช. จัดบริการสาธารณสุขขั้น
พื้นฐานตามเกณฑกระทรวง

1. ศสมช. และ อสม. ในทุก
ชุมชนไดรับการนิเทศและติด
ตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.อสม.ในทุกชุมชนมีการ

194,500
(เงินรายได)
900,000

-

-

- อสม. มีความมุงมั่นใน
การบริการสาธารณะ
- อาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.)ในชุมชนไดมีสวน

สํานักการสาธารณสุขฯ

(เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : บุคลากรมีความรูความสามารถ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
สาธารณสุข

11 ประชุมพนักงานครูเทศบาล

เพื่อใหพนักงานครูในสังกัด
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน รับฟงแนว
นโยบายจากคณะผูบริหารเทศบาล
ทางดานการศึกษา อันจะเปนผล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
วิเคราะหปญหาสุขภาพชุมชน
และกําหนดแนวทางการพัฒนา
ศสมช.
3. อสม. ในทุกชุมชนรวมจัดทํา
แผนพัฒนาศักยภาพในการจัด
บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
ในชุมชน
4. ศสมช. ไดรับการอุดหนุนเพื่อ
พัฒนามาตรฐานตามเกณฑ
กระทรวงสาธารณสุขไมนอย
กวา 12 ชุมชนตอป

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ทั่วไป)

พนักงานครูและบุคลากร
180,000
180,000
180,000
ทางการศึกษา รวมทั้งพนักงานจาง (เงินรายได) (เงินรายได) (เงินรายได)
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแกน เขารวมประชุม

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

รวมในการดําเนินกิจกรรม
ของเทศบาล

ผูเขารวมประชุมทราบ
สํานักการศึกษา
แนวทางในการพัฒนาดาน
การศึกษาและทราบกฏระเบียบ
และขอปฏิบัติที่เกี่ยวของ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : บุคลากรมีความรูความสามารถ
ที่

โครงการ

12 สงเสริมงานวันครู
(16 มกราคม ของทุกป)

วัตถุประสงค
ใหสามารถดําเนินการจัดการ
ศึกษาใหสอดคลองตามนโยบาย
และทําใหเกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดตอการ
ศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครขอนแกน
เพื่อใหพนักงานครูเทศบาล
ไดประกอบพิธีรําลึกถึงบูรพาจารย
และรวมกิจกรรมวันครู สรางความ
สัมพันธใหเกิดความรักและความ
สามัคคี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

พนักงานครูและบุคลากรทางการ

สํานักการศึกษา

ไมนอยกวา 500 คน

พนักงานครูและบุคลากร
135,000
135,000
135,000
ทางการศึกษา รวมทั้งพนักงานจาง (เงินรายได) (เงินรายได) (เงินรายได)
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแกน เขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวา 600 คน

13 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลนครขอนแกน
ในสังกัดเทศบาลฯ ไดรับการพัฒนา ในสังกัดเทศบาลฯ ซึ่งประกอบ
ตามความเหมาะสมของแตละ
เจาหนาที่ของศูนยเยาวชน

ศึกษาไดประกอบพิธีรําลึก
บูรพาจารยและรวมกิจกรรม
วันครู สรางความสัมพันธให
เกิดความรักความสามัคคี

46,000
46,000
46,000 บุคลากรทางการศึกษาได
(เงินรายได) (เงินรายได) (เงินรายได) รับการพัฒนาในการปฏิบัติ
งานของตนเองอยางมี

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : บุคลากรมีความรูความสามารถ
ที่

โครงการ

14 โครงการจัดทํางบประมาณ
ประจําป อยางมีสวนรวม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตําแหนงงาน

ครูแกนนํายาเสพติด, ครูอาสาเด็ก
เรรอน

- เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ
ระบบวิธีการงบประมาณ และพัฒนา
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวม
กันใหแกสมาชิกสภาเทศบาล
ภายในองคกร
- เพื่อจัดกระบวนการวิเคราะห
เกี่ยวกับ งบประมาณของเทศบาล
ขอนแกน ใหมีความคุมคา ประหยัด
เกิดประโยชน

- สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากรภายในองคกรมี
ความรู ความเขาใจในระบบ
งบประมาณ เสริมสรางกระ
บวนการเรียนรูแลก เปลี่ยน
สนับสนุนซึ่งกันและกัน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ

197,000
197,000
197,000 - สมาชิกสภาเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) คณะผูบริหาร หัวหนาสวน
ราชการ พนักงานเทศบาล
ที่เกี่ยวของทุกสํานัก/กอง
และสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล ในการตั้งงบประ
มาณของเทศบาลนครขอน
แกน จํานวน 50 คน ตอวัน

ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
1 เครื่องพิมพเอกสาร
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED
ขาวดํา แบบ Network
2 เครื่องพิมพเอกสาร
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED
ขาวดํา

3 เครื่องพิมพเอกสาร
แบบฉีดหมึก ( Ink Jet )

เพื่อใหมีเครื่องมือ-เครื่องใช
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เกี่ยวกับการพิมพเอกสารของ
ทางราชการ
- เพื่อใหมีเครื่องมือ-เครื่องใช
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เกี่ยวกับการพิมพเอกสารของ
ทางราชการ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานในสวนของงานสงเสริม
การเลือกตั้ง
เพื่อใหมีเครื่องมือ-เครื่องใช
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เกี่ยวกับการพิมพเอกสารของ
ทางราชการ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
34,000
(งบรายได)

จัดซื้อเครื่องพิมพเอกสาร
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED
ขาวดํา แบบ Network จํานวน
1 เครื่อง เปนเงิน 34,000 บาท
จัดซื้อเครื่องพิมพเอกสาร
39,000
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
(งบรายได)
จํานวน 3 เครื่องๆละ 13,000 บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพเอกสาร
แบบฉีดหมึกพิมพ ( Ink Jet )
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,000บาท
เปนเงิน 15,000 บาท

15,000
(งบรายได)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

มีเครื่องพิมพเอกสาร
ใชงานที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล

-

-

- มีเครื่องพิมพเอกสาร
ใชงานที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
- ทําใหมีเครื่องมือในการ
ทํางานที่ทันสมัย สะดวก
รวดเร็ว

สํานักปลัดเทศบาล

-

-

มีเครื่องมือ - เครื่องใช
เพียงพอตอการใชงาน
การพิมพเอกสารและขอมูล
นําเสนอผลงานเปนไป

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

4 เครื่องสแกนเนอร สําหรับ เพื่อใหมีเครื่องมือ-เครื่องใช
งานเก็บเอกสารระดับ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ศูนยบริการ
เกี่ยวกับการสแกนเอกสาร
เพื่อเก็บเปนไฟลคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร
สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการ

18,000
(งบรายได)

-

-

5 จอภาพแบบ LCD ขนาด เพื่อใหมีจอภาพแสดงขอมูล
ไมนอยกวา 17 นิ้ว พรอม ในหองประชุมของเทศบาล
สายไฟ และคาติดตั้ง
นครขอนแกน

จัดซื้อจอภาพแบบ LCD ขนาด
ไมนอยกวา 17 นิ้ว พรอมสายไฟ
และคาติดตั้ง จํานวน 5 จอๆละ
4,200 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น
21,000 บาท

21,000
(งบรายได)

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
อยางมีประสิทธิภาพ
มีเครื่องสแกนเนอรใช
ในงานเอกสาร เชน สแกน
หนังสือเกี่ยวกับโครงการ
ฝกอบรม,ประชุมสัมมนา
ทะเบียนประวัติของ
พนักงานเทศบาล ฯลฯ
มีจอภาพแสดงขอมูลใน
หองประชุมของเทศบาล
นครขอนแกน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

6 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน

- เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร
เกาที่เสื่อมสภาพ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานและทดแทนเครื่องเดิมที่
ชํารุดที่ไมสามารถใชงานไดใน
สวนของงานสงเสริมการเลือกตั้ง

7 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค - เพื่อใชในงานสํานักงานเทศกิจ
สําหรับงานสํานักงาน
- เพื่อใชในการนําเสนอขอมูล
การจัดระเบียบ
- เพื่อใชงานของผูบริหาร
- เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณ จํานวน 8 เครื่องๆละ
20,000 บาท

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

160,000
(งบรายได)

-

-

- มีคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
- มีอุปกรณสําหรับจัดเก็บ
ขอมูลที่สําคัญในการเลือก
ตั้งทุกระดับ

สํานักปลัดเทศบาล

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
69,000
โนตบุคสําหรับงานสํานักงาน
(งบรายได)
จํานวน 3 เครื่องๆละ 23,000 บาท

-

-

- มีการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- มีการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล

ใหบริการประชาชน

8 เครื่องสํารองไฟ (UPS)

เพื่อใชสํารองไฟกรณีไฟฟาดับ
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
24,000
หรือ กรณีกระแสไฟฟาตกชั่วขณะ จํานวน 8 เครื่อง มีกําลังไฟฟาดาน (งบรายได)
นอกไมนอยกวา 750 VA/450 W
หรือดีกวา สามารถสํารองไฟได
ไมนอยกวา 15 นาที

9 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใชในการจัดเก็บขอมูล พิมพ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน
สําหรับงานสํานักงาน
รายงาน เสนอผลงาน สําหรับ
4 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท
งานพัสดุฝายบริหารงานทั่วไป
ฝายสุขาภิบาล ฝายอาหารปลอดภัย

68,000
(งบรายได)

-

-

เครื่องคอมพิวเตอรสามารถ
ใชงานตอไปไดชั่วขณะ
แมเกิดกรณีไฟฟาดับ
สามารถจัดเก็บขอมูลไดทัน
ขอมูลไมสูญหาย การ
ปฏับัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและปองกัน
ขอมูลสูญหายเปนตน

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน

สํานักการสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

10 เครื่องสํารองไฟ ขนาด
750 VA

เพื่อประกอบการใชงานเครื่องคอม เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 750 VA
พิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท
การทํางาน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

16,500
(งบรายได)

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน

สํานักการสาธารณสุขฯ

11 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใชในการประมวลผลกลาง
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
31,000
สําหรับงานประมวลผล จัดเก็บขอมูล พิมพรายงาน เสนอ ประมวลผล จํานวน 1 เครื่องๆ ละ (งบรายได)
ผลงาน สํารับงานธุรการฝายบริหาร 31,000 บาท
งานทั่วไป

-

-

มีอุปกรณที่ใชในการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชนอยางเพียงพอ

สํานักการสาธารณสุขฯ

12 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใชในการจัดประชุมนําเสนอ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
โนตบุค
ในชุมชนเวทีชาวบาน ประชุมหนวย สําหรับสํานักงาน จํานวน
งานอื่น จัดทําแผน จัดทําขอมูล
1 เครื่อง ๆ ละ 21,500 บาท

-

-

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักการสาธารณสุขฯ

21,500
(งบรายได)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สถิติ รายงาน สําหรับฝายสงเสริม
สุขภาพ

13 จัดซื้อจอคอมพิวเตอร หรือ เพื่อใชในการจัดประชุมนําเสนอ
LCD

21,500
(งบรายได)

-

-

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักการสาธารณสุขฯ

เครื่องพิมพชนิดเลอซอรแบบ
Network จํานวน 1 เครื่อง ๆละ
22,000 บาท

22,000
(งบรายได)

-

-

มีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยเพียงพอตอการ
ใชงาน

สํานักการสาธารณสุขฯ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ซื้อเครื่องพิมพฉีดหมึก จํานวน

3,900

-

-

มีเครื่องมือเครื่องใชที่

สํานักการสาธารณสุขฯ

สําหรับใชในหองกประชุม

ซื้อจอคอมพิวเตอร LCD ขนาด
18 นิ้วจํานวน 5 ตัว ๆละ 4,300บาท

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

14 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร เพื่อใชสําหรับการจัดพิมพรายงาน
ชนิด LED ขาวดํา
จัดซื้อจัดจาง ฎีฎา จัดทําแผนรายงาน
แบบ Network
ขอมูล เอกสารราชการของฝาย
สุขาภิบาล

15 จัดซื้อเครื่องพิมพแบบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
ฉีดหมึก

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(งบรายได)

สําหรับใชในฝายอาหารปลอดภัย

1 เครื่อง เปนเงิน 3,900 บาท

16 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน

เพื่อใหเพียงพอกับการใชงาน
ของบุคลากรและทดแทนเครื่อง
เดิมที่ชํารุด

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง
68,000
คอมพิวเตอร ขนาดจอไมนอยกวา (งบรายได)
18 นิ้ว ชุดละ 17,000 บาท
ราคา 68,000 บาท

-

17 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล
GIS เชิงกราฟฟค

เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุดและ
รองรับโปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินโดยระบบสาร
สนเทศภูมิศาสตร (GIS)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง
99,000
คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล (งบรายได)
ผล GIS เชิงกราฟฟค
จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท
ราคา 99,000 บาท

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ทันสมัยเพียงพอตอการ
ใชงาน

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

สํานักการคลัง

และรวดเร็วมากขึ้น

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วมากขึ้น

สํานักการคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

18 เครื่องสํารองไฟฟาขนาด เพื่อพัฒนาและเรงรัดรายได
750 VA

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟา จํานวน 7 เครื่อง ๆ
ละ 3,300 บาท เปนเงิน
23,100 บาท
19 เครื่องคอมพิวเตอรโนคบุค เพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลโรง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง
GIS เชิงกราฟฟค
เรือน สิ่งปลูกสราง ปายและใช
คอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับ
ปฏิบัติงานในกรณีออกสํารวจขอมูล งานประมวลผล จํานวน 1 ชุด
ภาคสนาม พรอมรองรับโปรแกรม ราคา 31,000 บาท
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(GIS)
20 เครื่องสแกนเนอร สําหรับ เพื่อใชสแกนสําเนาเอกสารสิทธิ์

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

23,100
(งบรายได)

-

31,000
(งบรายได)

-

2,600

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

สํานักการคลัง

และรวดเร็วมากขึ้น

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

สํานักการคลัง

และรวดเร็วมากขึ้น

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

สํานักการคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
งานเก็บเอกสารทั่วไป

21 เครื่องพิมพ Laser
ชนิด LED ขาวดํา

22 เครื่องพิมพ Laser ชนิด
LED สีแบบ Network

23 เครื่องคอมพิวเตอร

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(งบรายได)

เกี่ยวกับที่ดินและปรับขอมูลทะเบียน

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท

ทรัพยสิน

ราคา 2,600 บาท

-เพื่อใชสําหรับพิมพภาพโรงเรือน
สิ่งปลูกสราง ปายและงานขอมูล
ตาง ๆ
-ทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด
-เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด
-เพื่อใชจัดทําประมาณการรายรับรายจาย จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
และรายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด (KPI) พิมพเอกสารเสนอ
งานตาง ๆ ของสํานักการคลัง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
9,000
เครื่องพิมพ Laser ชนิด LED
(งบรายได)
ขาวดํา (20 หนา/นาที)
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ
22,000
Leser ชนิด LED สี แบบ Network
(งบรายได)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

และรวดเร็วมากขึ้น

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

สํานักการคลัง

และรวดเร็วมากขึ้น

-

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

สํานักการคลัง

และรวดเร็วมากขึ้น

จํานวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท

17,000

-

-

มีเครื่องมือที่ทันสมัย

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(งบรายได)

เพียงพอตอการใชงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงาน

สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา
17 นิ้ว)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไมนอยกวา 18 นิ้ว)

31,000
(งบรายได)

-

-

มีเครื่องมือที่ทันสมัย
เพียงพอตอการใชงาน

สํานักการชาง

25 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
พรอมอุปกรณ
ปฏิบัติงาน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณ จํานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 23,000 บาท

69,000
(งบรายได)

-

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษา

26 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
โนตบุค
ปฏิบัติงาน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุค จํานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 23,000 บาท

23,000
(งบรายได)

-

24 เครื่องคอมพิวเตอร

มากยิ่งขึ้น

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

27 เครื่องพิมพเลเซอร
ชนิด LED ขาว-ดํา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร
ชนิดขาว - ดํา จํานวน 4 เครื่อง
เครื่องละ 6,000 บาท

24,000
(งบรายได)

-

28 เครื่องคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณ

เพื่อจัดทําหนังสือและเอกสาร
ราชการตาง ๆ

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณ จํานวน 44 เครื่อง
เครื่องละ 17,000 บาท

748,000
(งบรายได)

-

29 เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุค

เพื่อจัดทําหนังสือ เอกสารราชการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
และนําเสนองานตาง ๆ ของฝาย
โนตบุค จํานวน 1 เครื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ราคาเครื่องละ 21,500 บาท

21,500
(งบรายได)

-

30 เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุค

เพื่อจัดทําหนังสือ เอกสารราชการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
และนําเสนองานตาง ๆ ของฝาย
โนตบุค จํานวน 1 เครื่อง

31,000
(งบรายได)

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษา

มากยิ่งขึ้น

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ กองวิชาการและแผนงาน
มากยิ่งขึ้น

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ กองวิชาการและแผนงาน
มากยิ่งขึ้น

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ กองวิชาการและแผนงาน
มากยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาสัมพันธ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

17,200
(งบรายได)

-

32 เครื่องพิมพ Multifunction พิมพเอกสารทางราชการ ของศูนย จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
พัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน
1 เครื่อง ๆ ละ 6,500 บาท

6,500
(งบรายได)

-

เพื่อสํารองไฟฟาเครืองคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง
ไมใหขอมูลสูญหายขณะไฟดับ
สํารองไฟฟา จํานวน 52 เครื่อง ๆ
ละ 3,300 บาท เปนเงิน
171,600 บาท

171,600
(งบรายได)

-

33 เครื่องสํารองไฟฟาคอมพิวเตอร

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ราคาเครื่องละ 31,000 บาท
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร แบบ LED
ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง ๆ
ละ 4,300 บาท

31 จอคอมพิวเตอร แบบ LED ทดแทนของเดิมที่ชํารุด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ กองวิชาการและแผนงาน
มากยิ่งขึ้น

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ กองวิชาการและแผนงาน
มากยิ่งขึ้น

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ กองวิชาการและแผนงาน
และรวดเร็วมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
34 โปรแกรมปองกันไวรัส

35 อุปกรณสลับสัญญาคีย
บอรด จอ เมาส

เพื่อลดปญหาความเสียหายของ
ไฟลขอมูลตาง ๆ ภายในระบบ
เครือขาย

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโปรแกรม
ปองกันไวรัสสําหรับเครื่องแม
ขาย จํานวน 1 licent และเครื่อง
ลูกขาย 14 licent เปนเงิน
18,000 บาท

เพื่อสนับสนุนการใชงานเครื่องแม เพื่อจายเปนคาซื้ออุปกรณสลับ
ขาย และยืดอายุการใชงานของ
สัญญาณคียบอรด จอ เมาส
อุปกรณตอพวงตาง ๆ ของเครื่อง จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 21,000 บาท
แมขาย

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
18,000
(งบรายได)

21,000
(งบรายได)

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ

กองวิชาการและแผนงาน

งานของบุคลากร

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ กองวิชาการและแผนงาน
และรวดเร็วมากขึ้น

ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการประชุมคณะผู เพื่อใหคณะผูบริหาร หัวหนา
จัดประชุมคณะผูบริหาร
บริหารหัวหนาสวนการ สวนการงาน และพนักงาน
หัวหนาสวนการงาน และ
งานและพนักงานเทศบาล เทศบาลไดมีสว นรวมรับความรู พนักงานเทศบาล
รวมคิด รวมกําหนดแนวทาง
นโยบายดําเนินงานของเทศบาล
นครขอนแกน

2 โครงการติดตามยุทธศาสตร เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาล
โดยสมาชิกสภาเทศบาล นครขอนแกนไดมีการติดตาม
แผนยุทธศาสตรของเทศบาล
นครขอนแกน

จัดประชุมใหสมาชิกสภา
เทศบาลนครขอนแกนติดตาม
ผลรายงานการประเมินแผน
ยุทธศาสตรในการติดตามงาน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
90,000
90,000
90,000 - การบริหารงานของ
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) เทศบาลนครขอนแกน
มีประสิทธิภาพ
- นําแนวทางมาแกไข
ในการปฏิบัติงาน
- เปนการเสริมสรางวิสัย
ทัศนในการบริหารงาน
เทศบาล
200,000
200,000
200,000 การปฏิบัติงานของสมาชิก
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) สภาเทศบาลนครขอนแกน
เปนไปตามแผนยุทธศาสตร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการประชุมพนักงาน เพื่อใหพนักงานเทศบาลและ
เทศบาลและพนักงานครู พนักงานครูเทศบาลไดมีการ
เทศบาล
ประชุมรับฟงคําชี้แจงนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงาน
ประจําป

จัดประชุมพนักงานเทศบาล
และพนักงานครูเทศบาลเพื่อ
รับฟงคําชี้แจงนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติงานประจําป

4 โครงการสํารวจความพึง เพื่อเปนคาจัดทําวิจัยสํารวจ
พอใจของประชาชนและ และประเมินความพึงพอใจของ
การใหบริการสถานีขนสง ประชาชนที่เขามาใชบริการ
สถานีขนสงทั้ง 2 สถานี
5 เกาอี้พลาสติกชนิดมี
เพื่อใชในการใหบริการ
พนักพิงแบบแถวยาวชนิด ประชาชนที่มาใชบริการที่
4 ที่นั่ง
สถานีขนสงเทศบาลนคร
ขอนแกนทั้ง 2 สถานีตาม

เพื่อจัดทําวิจัยสํารวจและ
ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่เขามาสถานีขนสง
ทั้ง 2 สถานี
จัดซื้อเกาอี้พลาสติกชนิดมี
พนักพิงแบบแถวยาว จํานวน
40 ตัวๆละ2,000 บาท

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

300,000
300,000 การปฏิบัติงานของ
300,000
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) พนักงานเทศบาลและ
พนักงานครูเทศบาลเปน
ไปตามนโยบายและคณะ
ผูบริหารและปฏิบัติงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
70,000
70,000
70,000 เพื่อใหการดําเนินงาน
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) ตามภารกิจของเทศบาล
เปนไปตามวัตถุประสงค

สํานักปลัดเทศบาล

80,000
(งบรายได)

สํานักปลัดเทศบาล

-

-

ประชาชนผูมาใชบริการ
ไดนั่งเกาอี้รอรถโดยสาร
ประจําทางเพื่อเปนการ
บริการประชาชนตามภารกิจ

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
และพิธีการตางๆตามภารกิจที่
ไดรับมอบหมาย
6 เครื่องตมกาแฟ

เพื่อใชในการจัดการประชุม
และพิธีการตางๆตามภารกิจที่
ไดรับมอบหมาย

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ที่ไดรับมอบหมาย

จัดซื้อเครื่องตมกาแฟจํานวน
1 เครื่อง เปนเงิน 10,000 บาท

10,000
(งบรายได)

-

-

เพื่อใชบริการประชาชนที่ สํานักปลัดเทศบาล
เขารวมประชุมและพิธีการ
ตางๆตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย

7 โตะวางคอมพิวเตอรพรอม เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชใน
เกาอี้แบบปรับระดับ
การจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร
หมุนรอบทิศทางได
และนั่งปฏิบัติงานในสํานักงาน

จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร
และเกาอี้แบบปรับระดับ
หมุนรอบทิศทางได จํานวน
1 ชุดเปนเงิน 4,000.- บาท

4,000
(งบรายได)

-

-

ไดรับเครื่องมือเครื่องใช
ที่อํานวยความสะดวก มี
ความคลองตัวสูงในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักปลัดเทศบาล

8 โตะทํางาน ระดับ 7-9

จัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 7-9

6,000

-

-

มีโตะทํางานสําหรับ

สํานักปลัดเทศบาล

เพื่อใหมีโตะทํางานสําหรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(งบรายได)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด
เทศบาล

สําหรับหัวหนาสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 1 ตัว

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
กันและบรรเทาสาธารณภัย

9 เกาอี้พนักพิง ระดับ 3-6

เพื่อใชในสํานักงานฝายปอง
กันและบรรเทาสาธารณภัย

จัดซื้อเกาอี้พนักพิงนั่งทํางาน
แบบปรับระดับ มีลอเลื่อน
หมุนรอบทิศทางได เทาแขน
2 ขางและมีพนักพิง จํานวน
11 ชุด ๆ ละ 2,000.- บาท

22,000
(งบรายได)

-

-

ไดรับเกาอี้พนักพิง เพื่อ
ใชในสํานักงานฝายปอง
กันและบรรเทาสาธารณภัย

สํานักปลัดเทศบาล

10 เครื่องโทรศัพท
ประจําสํานักงาน

เพื่อใชในการติดตอสื่อสาร
ประจําสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องโทรศัพท ประจํา
สํานักงานจํานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 3,000.-บาท

3,000
(งบรายได)

-

-

การติดตอสื่อสาร การ
รับแจงเหตุ การรับเรื่องรอง
ทุกขเปนไปอยางมี

สํานักปลัดเทศบาล

11 เครื่องปรับอากาศแบบ เพื่อใชในการติดตั้งหอง วิทยุ
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
แยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือ สื่อสารแมขาย ศรีจันทรทดแทน ตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม

55,000
(งบรายได)

-

-

ทําใหมีเครื่องปรับอากาศ
เปนการยืดอายุการใชงาน

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ
ชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)

12 เครื่องดูดควันเปาลม
(พัดลมดูดควันพิษ)

วัตถุประสงค
เครื่องเดิม

เพื่อใชในการระบายควัน
ในหองที่เกิดเพลิงไหม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นอยกวา 13,000 BTU พรอม
คาติดตั้งฉลากประหยัดไฟ
เบอร 5 รับประกันตัวเครื่อง 3 ป
รับประกันคอมเพรสเซอร 5 ป
สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการ
กระจายความเย็นไดหลายระดับ
มีรีโมทคอนโทรลสามารถควบ
คุมไดจากระยะไกลมีจอแสดง
ผลการทํางานแบบ LED
จํานวน 2 เครื่องๆละ 27,500 บาท
ซื้อพัดลมดูดควันพิษ จํานวน
2 เครื่องๆละ 180,000 บาท
ขนาดเสนผาศูนยกลาง
16 นิ้ว กวาง 480 มม. ลึก 350 มม.
สูง 495 มม. มีที่จับสําหรับยก

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ของวิทยุแมขาย

-

360,000
(งบรายได)

-

ทําใหมีความปลอดภัยจาก
สารพิษในการปฏิบัติหนาที่
ของ จนท. ที่เขาปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ดับเพลิงสามารถ
เขาปฏิบัติงานไดรวดเร็ว

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

13 เครื่องโทรสาร (แฟกซ)

เพื่อใชในงานเทศกิจในการ
รับ - สงเอกสาร

14 เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น

เพื่อใหมีอุปกรณผลิตน้ํารอน
น้ําเย็น ประจําสถานี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หิ้วไปมาไดทั้ง 4 ดาน
จัดซื้อเครื่องโทรสาร (แฟกซ)
จํานวน 1 เครื่อง สามารถสง
เอกสารไดครั้งละ 20 แผน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14,000
(งบรายได)

-

-

จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
6,000.- บาท

6,000
(งบรายได)

-

-

15 เครื่องกรองน้ํา แบบ 2 หัว เพื่อใหมีอุปกรณกรองน้ําดื่ม
ประจําสถานี

จัดซื้อเครื่องกรองน้ําแบบ 2 หัว
จํานวน 1 เครื่อง 3,000 บาท

-

3,000
(งบรายได)

-

16 กลองถายภาพระบบ
ดิจิตอล

จัดซื้อกลองถายภาพระบบ
ดิจิตอล ความละเอียดไมนอย

36,000
(งบรายได)

-

-

เพื่อใชในการถายภาพโครงการ
ตางๆ หรืองานอื่นที่ตองบันทึก

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

- มีเครื่องแฟกซที่รับ - สง
เอกสารภายในสํานักงาน
เทศกิจที่ใชในการรับ - สง
หนังสือของทางราชการ
ทําใหมีอุปกรณในการตอน
รับคณะศึกษาดูงาน
ที่มาเยี่ยมเยือน

สํานักปลัดเทศบาล

ทําใหมีน้ําดื่มที่สะอาด
สําหรับพนักงานดับเพลิงที่
ปฏิบัติหนาที่และประชาชน
ผูมาติดตอราชการ
มีระบบการบันทึกภาพ
รายงานผูบังคับบัญชา

สํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ภาพไวเสนอรายงานเปนภาพ
หรือวิดีโอ

กวา 12 ลานพิกเซลซูมได
ไมต่ํากวา4 เทา (แบบดิจิตอล)
จอขนาดไมต่ํากวา 2.4 นิ้ว
มีระบบปองกันภาพสั่นไหว
จํานวน 4 ตัวๆละ 9,000 บาท

17 กลองวงจรปด CCTV

เพื่อใชติดตั้งอาคารสํานักงาน
ของเทศบาลนครขอนแกน
รวมทั้งสถานีขนสง

จัดซื้อกลองวงจรปด CCTV
ที่อาคารสํานักงานเทศบาลนคร
ขอนแกน จํานวน 10 จุดๆละ
20,000 บาท

200,000
(งบรายได)

-

-

มีกลองวงจรปดเพื่อปอง
กันภัยตางๆของอาคาร
สํานักงานเทศบาลนคร
ขอนแกน รวมทั้งสถานี
ขนสง

สํานักปลัดเทศบาล

18 วิทยุรับ - สงมือถือ

เพื่อใชในการติดตอสื่อสารใน
ภารกิจการออกจัดระเบียบการ
ตั้งวางภายในเขตเทศบาลนคร

จัดซื้อวิทยุรับ - สงมือถือ
ขนาดกําลังสงไมเกิน 5 วัตต
จํานวน 3 เครื่องๆละ 12,000 บาท

36,000
(งบรายได)

-

-

มีการติดตอสื่อสารกัน
ระหวางเจาหนาที่ที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ขอนแกน
19 วิทยุสื่อสาร

- เพื่อใชสื่อสารในภารกิจการ
ตอนรับคณะศึกษาดูงาน

จัดซื้อวิทยุสื่อสาร จํานวน
3 เครื่องๆละ 3,000 บาท

9,000
(งบรายได)

-

-

มีวิทยุสื่อสารในภารกิจ
ตอนรับคณะศึกษาดูงาน

สํานักปลัดเทศบาล

20 เครื่องบันทึกเสียง
(ชนิดพกพา)

เพื่อใชในการบันทึกเสียง
การประชุมและการจัดกิจกรรม
ตางๆ ตามภารกิจที่ไดรับมอบ
หมาย

จัดซื้อเครื่องบันทึกเทป
จํานวน 2 ตัวๆละ 5,000 บาท
การบันทึกเสียงสามารถ
บันทึกได 3 ทาง บันทึกที่ตัว
เครื่อง,บันทึกที่ Hand Nicro
Phone ,บันทึกที่Microphone
สามารถเดินหนา ถอยหลัง
ใชมวนเทปขนาดมาตรฐาน

10,000
(งบรายได)

-

-

- มีการบันทึกขอมูลการ
ประชุมที่มีประสิทธิภาพ
- มีการรายงานผลการ
ประชุมที่มีขอมูลที่ถูกตอง
ชัดเจนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ปกติซึ่งหาไดงายในทองตลาด
21 วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห เพื่อใหมีเครื่องมือ-เครื่องใช
ความถี่ ชนิดติดตั้งในรถยนต ในการปฏิบัติงานปองกันและ
พรอมอุปกรณ
บรรเทาสาธารณภัย งานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ

จัดซื้อวิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะหความถี่ ชนิดติดตั้ง
ในรถยนตพรอมอุปกรณ
จํานวน 2 ชุดๆละ 24,000 บาท
ติดตั้งในรถยนต ประกอบดวย
เครื่องรับ/สง วิทยุ VHF/FM
กําลังสงไมเกิน 10 วัตต
SWR ไมต่ํากวา 1.15 พรอม
ไมโครโฟนสายไฟเขาเครื่อง
สายอากาศชนิดติดตั้งในรถยนต
พรอมสายนําสัญญาณ

22 เครื่องขยายเสียงระบบ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงระบบ

เพื่อใหมีเครื่องมือ-เครื่องใช

48,000
(งบรายได)

-

-

มีเครื่องมือ - อุปกรณ
ในการปฏิบัติงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัดเทศบาล

90,000

-

-

มีเครื่องมือ - อุปกรณใน

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

ครวญคราง พรอมสัญญาณ ในการปฏิบัติงานปองกันและ
ไฟหมุน
บรรเทาสาธารณภัยตลอดจน
(ไฟวับ - วาบสีแดง)
การบริการประชาชนจุดตรวจรวม
หนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ

23 รถจักรยานยนต

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ครวญครางพรอมสัญญาณ
ไฟหมุน(ไฟวาบ - วับ)
จํานวน 2 ชุดๆละ 45,000 บาท
เพื่อติดตั้งในรถยนต เครื่อง
ขยายเสียงลําโพงมีกําลังขยาย
ไมนอยกวา 50 วัตต สัญญาณ
ไซเรนระบบอิเล็คทรอนิกส
ชุดไฟวับวาบมีสีแดงเปนแบบ
ฐานกลม หรือรางยาว
- เพื่อซื้อทดแทนรถจักรยานยนต จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด
คันเดิม
110 ซีซี จํานวน 1 คันๆละ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 39,000 บาท
ออกตรวจพื้นที่
- เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ
หนาที่ออกตรวจ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(งบรายได)

39,000
(งบรายได)

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

การปฏิบัติงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
อยางมีประสิทธิภาพ
การประชาสัมพันธขาวสาร
การเตือนภัย สนับสนุน
กรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉินตางๆ

ทําใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและคลองตัว
มากขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

24 รถยนตรตรวจการณ
กระบะตอนเดียว

วัตถุประสงค

เพื่อใชบรรทุกเครื่องสูบน้ํา
เขาไปสูบน้ําทวมขังและใชงาน
นําขบวนในงานเทศกาลงาน
ประเพณีตางๆรับคณะศึกษาดู
งานจากหนวยงานอื่นๆใชตรวจ
อาคารสถานที่ตางๆ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดซื้อรถยนตกระบะตอนเดียว
ขับเคลื่อน 2 ลอเครื่องยนต
ไมต่ํากวา2,494 ซีซี 4 สูบ อินเตอร
คูลเลอร ระบบจายน้ํามัน
เชื้อเพลิงไดเร็จอินเจ็กชั่น
เครื่องยนตรคอมมอลเรล
เกียรธรรมดา 5 สปดกระทะลอ
ขนาด 15 นิ้ว ยางขนาด
21-70R15 พวงมาลัยเพาเวอร
ฉุกเฉินแบบราว
สัญญาณครวญคราง วิทยุสื่อ
สารแบบสังเคราะหความถี่
เครื่องลําโพงฮอลสชนิดติดตั้ง
ในรถยนต จํานวน 1 คันๆละ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
620,000
(งบรายได)

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

การปฏิบัติภารกิจปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

620,000 บาท
25 รถยนตสายตรวจ (CAB) เพื่อทดแทนรถสายตรวจเทศกิจ
คันทะเบียน 993 สีเขียว ซึ่งมี
อายุการใชงาน 20 ป

-จัดซื้รถยนตสายตรวจเทศกิจ
กระบะแค็บ เครื่องยนตดีเซล
กระบอกสูบไมนอยกวา
2,494 ซีซี ระบบหัวฉีด เกียร
เดินหนาไมนอยกวา 5 สปด
- มีไฟวับ-วาบ ติดหลังคารถยนต
(สีแดง) ภายในประกอบดวย
ไฟวับ-วาบ จํานวน 4 ชุดและ
ลําโพงฮอรน 1 อัน พรอมเครื่อง
อิเล็กทรอนิกสไซเรน ขนาดไม
ต่ํากวา 100 วัตต พรอมอุปกรณ
ติดตั้ง จํานวน 1 ชุด
- เครื่องรับ-สงวิทยุ VHF/FM

706,000
(งบรายได)

-

-

มีรถสายตรวจเทศกิจที่
มีประสิทธิภาพในการ
ออกตรวจควบคุมการตั้ง
วางภายในเขตเทศบาล
เปนระเบียบเรียบรอย
มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ชนิดสังเคราะห ความถี่ขนาด
กําลังสงไมต่ํากวา 50 วัตต
สําหรับติดรถยนต พรอมเสา
อากาศและสายอากาศติดรถยนต
และอุปกรณการติดตั้ง
จัดซื้อรถยนตรดับเพลิงชนิด
มีถังน้ําในตัวชนิดความจุ
ไมนอยกวา 4000 ลิตร
พรอมอุปกรณ จํานวน 1 คัน

26 รถยนตรดับเพลิงชนิดมีถัง - เพื่อใชในภารกิจปองกันและ
น้ําในตัว ขนาด 4,000 ลิตร บรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลนครขอนแกน
- เพื่อเปนการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใชใหเพียงพอและ
เหมาะกับประชากรในพื้นที่
สิ่งปลูกสรางที่เพิ่มขึ้น
27 รถยนตดับเพลิงชนิด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดซื้อรถยนตดับเพลิงชนิด
หอน้ําพรอมบันได
ปองกันและระงับอัคคีภัยใน
หอน้าํ พรอมบันได ขนาดสูง
ขนาดความสูง
อาคารสูงและสําหรับชวยเหลือผู ไมนอยกวา 53 เมตร

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

4,700,000
(งบรายได)

-

-

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ทําใหมีเครื่องมือเครื่อง
ใชใหเพียงพอเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
อยางมีระสิทธิภาพ

65,000,000 การปฏิบัติงานปองกัน
(งบรายได) และระงับอัคคีภัยในอาคาร
สูงและการชวยเหลือผู

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ
ไมนอยกวา 53 เมตร

วัตถุประสงค
ประสบภัยในอาคารสูง

28 รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
แบบอเนกประสงค
ปองกันและระงับอัคคีภัย
- เพื่อเปนการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใชใหเพียงพอและเหมาะ
สมกับประชาชนในพื้นที่
ที่เพิ่มมากขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จํานวน 1 คัน ๆ ละ
65,000,000 บาท
จัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง
แบบอเนกประสงค จํานวน 1 คัน
เปนรถยนตแบบ 6 ลอ บรรทุกน้ํา
ขนาด 7 ,000 ลิตร เครื่องยนต
ดีเซลมีกําลังไมนอยกวา 220 แรงมา

ตอนทายติดตั้งถังบบรรจุน้ําไดไม
นอยกวา 7,000 ลิตร ติดตั้ง
แทนปนฉีดน้ําดับเพลิงพรอม
ติดตั้งสเปรยบารดานทายสําหรับ
พรมถนน ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
แรงดันสูงชนิดอลูมิเนียมอัลลอย
มีเฟองทดในตัว

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ประสบภัยในอาคารสูง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
-

2,900,000 2,900,000 ทําใหมีเครื่องมือ
(งบรายได) (งบรายได) เครือ่ งใชเพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติ
งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

29 รถยนตยกชักลาก

เพื่อใชในการปฎิบัติภารกิจชวย
ชวยเหลือผูประสบ สาธารณภัย
ตางและชวยเหลือผูประสบภัย
ทางรถยนต

จัดซื้อรถยนตยกชักลาก
จํานวน 1 คัน

30 เทลเลอรพวงลากเรือ

เพื่อความสะดวกในการเคลื่อน ซื้อเทลเลอรพวงลากเรือ
ยายเรือทองแบนในการชวยเหลือ จํานวน 1 คัน
ผูประสบภัย ปองกันการกระแทก
ปองกันการชํารุดของตัวเรือใน
การจัดเก็บ

31 เครื่องชวยหายใจชนิด

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

จัดซื้อเครื่องชวยหายใจ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

-

850,000
(งบรายได)

-

มีเครื่องมือ-เครื่องใช
เพียงพอ ในการ
ปฏิบัติงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

สํานักปลัดเทศบาล

30,000
(งบรายได)

-

-

มีเครื่องมือ-เครื่องใช
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

สํานักปลัดเทศบาล

-

190,000

190,000 - มีเครื่องมือ-เครื่องใช

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ
อากาศอัด

32 เครื่องอัดอากาศ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชนิดอากาศอัด จํานวน 4 ชุด
ชุดละ 95,000 บาท

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช
ในการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 450,000 บาท

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(งบรายได) (งบรายได) เพียงพอ ในการปฏิบัติ
งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- การปฏิบัติปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- พนักงานดับเพลิงมี
ความปลอดถัยจากควันพิษ
-

450,000
(งบรายได)

-

การปฏิบัติงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

33 ชุดประดาน้ํา

วัตถุประสงค
เพื่อใหมีเครื่องมือในการชวย
เหลือผูประสบภัยทางน้ํา

34 ชุดปองกันสารเคมีระดับ A เพื่อใชในการปฏิบัติ ภารกิจ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรณีเกิดสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่
รับผิดชอบ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อชุดประดาน้ําสําหรับ
ชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา
เปนถังเหล็กความลึก 30 ฟุต
ใชเวลา 205 นาที ความลึก
60 ฟุต ใชเวลา 60 นาที
ถังอัดอากาศ 80 ลบ.ฟุต
มีชุดปองกันสารเคมีเพิ่ม
ปองกันอันตรายจากสารเคมี
เปนชุดปองกันรางกายจาก
สารเคมีอันตราย พรอมชุดชวย
หายใจ หนากากเต็มหนา ถังอัด
อากาศและอุปกรณประกอบ
สามารถปองกันอาการกระเด็น
ของสารเคมี แบบที่เปนของเหลว

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
130,000
130,000
(งบรายได) (งบรายได)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ทําใหมีเครื่องมือในการ
เขาชวยเหลือผูประสบภัย
ทางน้ําอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัดเทศบาล

306,000
306,000
306,000 ทําใหมีเครื่องมือ (งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) เครือ่ งใชในการเขาปฏิบัติ
ภารกิจชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภัยจากสารเคมี
รั่วไหล

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

หนากากชนิดเต็มหนาแบบ
PANASEL มีชองพูดขนาดใหญ
ดานหนา(SPEECH DIAPHRAGM)

เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ราคาชุดละ 153,000 บาท
35 ชุดผจญเพลิง(นอรแม็ค)

เพื่อใหมีเครื่องมือ - เครื่องใช
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

จัดซื้อชุดผจญเพลิง(นอรแม็ค)
จํานวน 8 ชุดๆ ละ 99,000 บาท
งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร
จํานวน 4 ชุด, งานสถานีดับเพลิง
บึงทุงสราง จํานวน 2 ชุด,งาน
กูภัย จํานวน 2 ชุด

36 เชือกชวยเหลือผูประสบ
ภัยทางน้ํา

เพื่อใชในการชวยเหลือผู
ประสบภัยทางน้ํา

จัดซื้อเชือกชวยเหลือผูประสบ
ภัยทางน้ํา ยาว 50 เมตรจํานวน

396,000
198,000
198,000 การปฏิบัติการปองกัน
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) และบรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

-

26,000
26,000 ทําใหมีอุปกรณในการ
(งบรายได) (งบรายได) ชวยเหลือผูประสบภัย

สํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2 เสน ๆ ละ 13,000 บาท

จัดซื้อหัวฉีดแบบไรแรง
37 หัวฉีดแบบไรแรงสะทอน เพื่อใหมีเครื่องมือ - เครื่องใช
กลับ
เพียงพอในการปฏิบัติงานในการ สะทอนกลับจํานวน 2 หัว ๆ
ระงับเหตุเพลิงไหม
ละ 35,000 บาท มีคันโยกเปดปดน้ํา ดามจับทําดวยยาง
สังเคราะหปลายหัวฉีดหุมดวย
วัสดุกันกระแทกสามารถเลือก
ปรับอัตราไหลของน้ําไดหลาย
ระดับสามารถปรับการฉัดน้ํา
ไดทั้งแบบเปนลําพุงและฝอย
แผกระจายสามารถฉีดน้ําไดไกล
มีขอตอแบบสวมเร็วขนาดเสน
ผาศูนยกลาง 2 นิ้วครึ่ง

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ทางน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
70,000
70,000
70,000 การปฏิบัติการปองกัน
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) และบรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

38 เครื่องเลื่อยโซยนต

เพื่อใหมีเครื่องมือ-เครื่องใช
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต
ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 18,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
บารขนาดไมนอยกวา 25 นิ้ว
เครื่องยนตเบนซินขนาดไม
นอยกวา 5 แรงมา มีปลอก
สวมบาร พรอมอุปกรณ
จํานวน 1 ชุด มีคูมือการใชงาน
รับประกันอยางนอย 6 เดือน
จากโรงงานผูผลิต

39 รอกโซ แบบมือชัก

เพื่อใชในการชวยเหลือ
ผูประสบสาธารณภัย

จัดซื้อรอกโซ แบบมือชัก
ขนาด 2 ตัน จํานวน 4 ชุด
ราคาชุดละ 10,000.-บาท
พรอมเสาเหล็กสําหรับแขวน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
36,000
18,000
18,000 มีเครื่องมือ -เครื่องใช
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) ในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และเพียงพอตอการใชงาน

20,000
10,000
10,000 มีเครื่องมือเครื่องใชที่
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) มีประสิทธิภาพและทัน
สมัยในการปฏิบัติงาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

รอก แบบสามเหลี่ยมชนิด
ถอดประกอบไดพรอมอุปกรณ

40 ปมจุมน้ํา

เพื่อใชปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวม

41 เครื่องสูบน้ํา ขนาด 3 นิ้ว เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช
ในการปฏิบัติงาน

จัดซื้อปมจุมน้ํา ขนาด 2 นิ้ว
สูบน้ําไดไมต่ํากวา 150 ลิตร
ตอนาที ใชไฟฟา 220 โวลต
ขนาด 450 วัตต ขนาดทอสง
ไมนอยกวา 2 นิ้ว ปริมาณน้ํา
สูบได 150 ลิตร/นาทีสงน้ําได
สูงสุดไมต่ํากวา 6 เมตร
พรอมสายสง 2 นิ้ว ยาว 10 เมตร
เครื่องสูบน้ําขนาดเสนผาศูนย
กลาง 3 x 3 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง

6,800
6,800
(งบรายได) (งบรายได)

-

176,000
(งบรายได)

-

- มีเครื่องมือเครื่องใชใน
การปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวม

สํานักปลัดเทศบาล

-

ไดมีเครื่องมือเครื่องใช
ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

42 กอสรางลาน ค.ส.ล.ดาน
หนาสน.บึงทุงสราง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ใหมีประสิทธิภาพ

ประกอบดวย ปมน้ําขนาดเสน
ผาศูนยกลาง 3 x 3 นิ้ว พรอม
ทอดูดยาว 6 เมตร ทอสงยาว
40 เมตร เครื่องยนตดีเซลขนาด
ไมนอยกวา 9 แรงมา ประกอบ
บนแทนโลหะเดียว มีลอเลื่อน
สําหรับเคลื่อนยาย 4 ลอ

เพื่อใชเปนสถานที่ฝกแผนผจญ
เพลิง

เพื่อกอสรางลาน ค.ส.ล.
ไมนอยกวา 398.20 เมตร
ถนนคสล.หนา 0.20 เมตร
ผิวจราจรไมนอยกวา
398.20 ตร.ม.
กอสรางทางลาดลาน ค.ส.ล.
ยาวไมนอยกวา 20 เมตร

43 กอสรางทาน้ําทางลาด คสล. เพื่อใชเปนสถานที่ในการ
ทาเทียบเรือบึงแกนนคร เคลื่อนยายเรือเทลเลอรลาก

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ใหประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และเพียงพอ
ตอการใชงาน

235,000
(งบรายได)

-

-

มีสถานที่ฝกแผนการ
ปองกันผจญเพลิง

สํานักปลัดเทศบาล

23,000
(งบรายได)

-

-

มีสถานที่ในการเคลื่อนยาย
เรือในการออกชวยเรือ

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
เรือสามารถเลื่อนลงไปรับเรือ
ไดสะดวก

44 กอสรางอาคารสํานักงาน เพื่อขยายเขตการปองกันและ
สถานีดับเพลิงยอย
บรรเทาสาธารณภัยใหครอบ
คลุมพื้นที่ ในเขตรับผิดชอบ
ปรับปรุงอาคารหลังเกาที่ทรุด
โทรมพัฒนาใหมีความเหมาะสม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

กวางไมนอยกวา 3 เมตร
ถนนคสล.หนา 0.20 เมตร
ผิวจราจรไมนอยกวา
398.20 ตร.เมตร

กอสรางอาคาร คสล. 2 ชั้น
ชั้นลางเปนที่จอดรถยนต
ดับเพลิง/รถยนตบรรทุกน้ํา
ไมนอยกวา 4-5 คัน จํานวน
1 แหง พื้นที่ ไมนอยกวา 460
ตารางเมตร พื้นลาดจอดลาด คสล.
มีหองน้ําชั้นลางและชั้นบน
โครงหลังคามุงดวยกระเบื้อง
พรอมติดตั้งระบบสาธารณูป

3,460,000
(งบรายได)

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนที่ประสบเหตุ
สาธารณภัยทางน้ําเกิด
ความสะดวกรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน ลดความเสียหาย
ของตัวเรือในระหวางการ
เคลื่อนยาย
สามารถปองกันและลด
ความสูญเสียจากการเกิด
สาธารณภัย ในชุมชน
ประชาชนเกิดความอบอุนใจ
เชื่อมั่นในความปลอดภัย
ของชีวิต และทรัพยสิน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

45 ฐานฝกซอมดับเพลิงขั้น- เพื่อใชเปนฐานฝกเจาหนาที่
รุนแรง
พนักงานดับเพลิง และอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
46 ปรับปรุงหองเก็บพัสดุ
เพื่อเปนที่สําหรับเก็บพัสดุและ
และอุปกรณ ฝายปองกันฯ วัสดุอุปกรณตางๆที่ใชในงาน
สาธารณภัยไมเกิดการเสื่อม
สภาพไดงาย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โภค เชน ไฟฟา-น้ําประปาโทรศัพท (ตามแบบแปลน
สํานักการชาง)
กอสรางฐานฝกซอมดับเพลิง
ขั้นรุนแรง จํานวน 1 ฐาน
ฐานละ 300,000.-บาท
จางเหมาปรับปรุงหองเก็บพัสดุฯ
ขนาด ความกวาง 3 เมตร
ยาว 6 เมตร ความสูง 5 เมตร
หลังคาดานบนเปนแบบ คสล.
ดานลางลาดปูนปูกระเบื้อง
ดานทิศตะวันออกติดตั้งประตู
แบบกระจกอลูมิเนียมชนิดบานเลื่อน

พรอมระบบกุญแจลอค

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

300,000
(งบรายได)

-

-

50,000
(งบรายได)

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ไดฐานฝกซอมสําหรับ
เจาหนาที่พนักงานดับเพลิง
และอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน
มีสถานที่เก็บของ
พนักงานดับเพลิงและ
อาสาสมัครปองกันฝาย
พลเรือนตลอดจนสะดวก
ในการจัดเก็บ การตรวจสอบ
และการเบิก - จายพัสดุ
เก็บของไดนานไมเสื่อม
สภาพ

สํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

47 จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร

48 จัดซื้อโตะทํางาน

วัตถุประสงค

เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ปฎิบัติงาน สําหรับฝายสงเสริม
สุขภาพ
เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ปฎิบัติงาน สําหรับฝายสงเสริม
สุขภาพ

49 จัดซื้อประชุมหองประชุม เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ประชุม สําหรับหองประชุมศูนย 3

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เดินระบบไฟฟาแสงสวางในหอง
ติดตั้งพัดลมระบายความรอน
ราคา 50,000 บาท
ตามแบบแปลนสํานักการชาง
ออกแบบประมาณการ
ซื้อโตะคอมพิวเตอร มีลิ้นชัก
ล็อคได มีสไลดคีบอรด
จํานวน 1 ตัวลๆ 2,000 บาท
ซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ตัว
ตัวละ 1,000 บาท

ซื้อโตะประชุม จํานวน 3 ตัว
ตัวๆละ2,500 บาท เปนเงิน
7,500 บาท

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2,000
(งบรายได)

-

-

2,000
(งบรายได)

-

-

7,500
(งบรายได)

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

มีอุปกรณที่ใชในการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชนอยางเพียงพอ
มีอุปกรณที่ใชในการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชนอยางเพียงพอ

สํานักการสาธารณสุขฯ

มีอุปกรณที่ใชในการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชนอยางเพียงพอ

สํานักการสาธารณสุขฯ

สํานักการสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

50 จัดซื้อโตะขาว

เพื่ออํานวยความสะดวกในการ ซื้อโตะขาว จํานวน 12 ตัวๆละ
งาน สําหรับฝายอาหารปลอดภัย 3,500 บาท เปนเงิน 42,000 บาท
(ตลาดสด 1)

42,000
(งบรายได)

-

-

มีอุปกรณที่ใชในการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชนอยางเพียงพอ

สํานักการสาธารณสุขฯ

51 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน

เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
งาน สําหรับใชในสํานักงาน

22,400
(งบรายได)

-

-

มีอุปกรณที่ใชในการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชนอยางเพียงพอ

สํานักการสาธารณสุขฯ

52 จัดซื้อตูเอกสารกระบานเลื่อน เพื่อใชสําหรับสิ่งของพัสดุสํานัก ซื้อตูบานกระจก ขนาด 6 ฟุต
งาน สําหรับศูนยฯ 3
จํานวน 6 ตู ๆละ 3,000 บาท

18,000
(งบรายได)

-

-

สํานักการสาธารณสุขฯ

53 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

122,000
(งบรายได)

-

-

มีอุปกรณที่ใชในการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชนอยางเพียงพอ
มีอุปกรณที่ใชในการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชนอยางเพียงพอ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
สําหรับศูนยบริการสาธารณสุขที่ 1

ซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 16 ตัวๆ
ละ1,400 บาท เปนเงิน 22,400 บาท

ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด
18,000 btu จํานวน 5 เครื่องๆละ
24,400 บาทเปนเงิน 122,000 บาท

สํานักการสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

54 จัดซื้อพัดลมโคจร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํา ซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 3 ตัว
งาน สําหรับฝายสุขาภิบาล , ฝาย ตัวละ 1,600 บาท เปนเงิน
สงเสริมอาหารปลอดภัย
4,800 บาท

4,800
(งบรายได)

-

-

มีอุปกรณที่ใชในการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชนอยางเพียงพอ

สํานักการสาธารณสุขฯ

55 จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น

เพื่อใชบริการประชาชาที่มาใช จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น
บริการที่ศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 1 เครื่องๆละ 4,500 บาท
งานศูนย 5

4,500
(งบรายได)

-

-

เพื่อใชบริการประชาชน
ที่มาใชบริการ

สํานักการสาธารณสุขฯ

56 จัดซื้อตูเย็น 2 ประตู

เพื่อใชในการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ

จัดซื้อตูเย็น 2 ประตู ขนาด 8 คิว

-

-

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท

ทําใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและคลองตัว
มากยิ่งขึ้น

สํานักการสาธารณสุขฯ

สําหรับศูนยบริการสาธารณสุขที่ 3

15,000
(งบรายได)

เพื่อความสะดวกในการทํางาน

ซื้อกลอง CCTV จํานวน 12 ชุดๆ

240,000

-

-

ทําใหการปฏิบัติงานมี

สํานักการสาธารณสุขฯ

57 จัดซื้อกลอง CCTV

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับใชในสํานักการสาธารณสุข

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ละ 20,000 บาทเปนเงิน
240,000 บาท

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(งบรายได)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพและคลองตัว
มากยิ่งขึ้น

ศูนย 1,3,5, ที่พักขยะ ตลาดสด 1
ตลาดโบเบ ตลาดรื่นรมย

58 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล เพื่อใชบันทึกเสียง ในการประชุม

จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล
ลดเสียงรบกวนขณะฟง มีความจุ

9,000
(งบรายได)

-

-

ทําใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและคลองตัว
มากยิ่งขึ้น

สํานักการสาธารณสุขฯ

18,000
(งบรายได)

-

-

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักการสาธารณสุขฯ

ไมนอยกวา 2.7 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง
จํานวน 4,500บ เปนเงิน 9,000 บ

59 จัดซื้อกลองถายภาพดิจิตอล

- เพื่อไวสําหรับถายรูปในกิจกรรม

ซื้อกลองถายภาพดิจิตอล

ตางๆและการเก็บขอมูลที่เปนภาพถาย จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท
-เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สําหรับใชในฝายสงเสริม / ฝาย

เปนเงิน 18,000 บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สุขาภิบาล

60 จัดซื้อชุดเครื่องเสียงสําหรับ
ออกกําลังกาย

เพื่อใชสนับสนุนชุมชนในการ
ออกกําลังกาย ตามโครงการเทศบาล
เล็กในเทศบาลใหญและโครงการ
กิจกรรมออกกําลังกายในซอย

61 จัดซื้อชุดไมคโครโฟนผูรวม
ประชุมระบบอนาลอก

62 จัดซื้อโทรโขง

ซื้อเครื่องเสียงสําหรับออก
300,000
กําลังกาย จํานวน 10 ชุดๆ ละ
(งบรายได)
30,000 บาท ประกอบดวย
มิกเซอร ชุดลําโพง เครื่องเลน DVD

-

-

เพื่อมีเครื่องมือที่มีประ
สิทธิภาพทําใหเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน

สํานักการสาธารณสุขฯ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ซื้อไมคโครโฟนผูรวมประชุม
ทํางาน สําหรับใชในหองประชุม
ระบบอนาลอก จํานวน 4 ตัวๆละ
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 3,900 บาท เปนเงิน 15,600 บาท

15,600
(งบรายได)

-

-

เพื่อมีเครื่องมือที่มีประ
สิทธิภาพทําใหเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน

สํานักการสาธารณสุขฯ

เพื่อความสะดวกในการทํางาน ซื้อโทรโขง จํานวน 1 ตัว ๆ ละ
อยางมีประสิทธิภาพ
9,000 บาท เปนเงิน 9,000 บาท
สําหรับใชในฝายอาหารปลอดภัย

9,000
(งบรายได)

-

-

เพื่อมีเครื่องมือที่มีประ
สิทธิภาพทําใหเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน

สํานักการสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

63 จัดซื้อจอทีวี LCD

วัตถุประสงค

เพื่อความสะดวกในการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับใชในหองประชุมสํานัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ซื้อจอทีวี LCD ขนาด 40 นิ้ว
จํานวน 2 เครื่องๆละ 26,000 บาท

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

52,000
(งบรายได)

-

-

เพื่อมีเครื่องมือที่มีประ
สิทธิภาพทําใหเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน

สํานักการสาธารณสุขฯ

เปนเงิน 52,000 บาท

64 จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ เพื่อความสะดวกในการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับใชในหองประชุมสํานัก

ซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่
จํานวน 1 ชุด ๆละ 60,000 บาท
เปนเงิน 60,000 บาท

60,000
(งบรายได)

-

-

เพื่อมีเครื่องมือที่มีประ
สิทธิภาพทําใหเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน

สํานักการสาธารณสุขฯ

65 จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ เพื่อความสะดวกในการทํางาน
แบบลอลาก
อยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับใชในฝายอาหารปลอดภัย
66 จัดซื้อวิทยุสื่อสาร (CB) เพื่อความสะดวกในการทํางาน

ซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่
จํานวน 1 ชุด ๆละ 15,000 บาท
เปนเงิน 15,000 บาท

15,000
(งบรายได)

-

-

สํานักการสาธารณสุขฯ

ซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่

70,000
(งบรายได)

-

-

เพื่อมีเครื่องมือที่มีประ
สิทธิภาพทําใหเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน
เพื่อมีเครื่องมือที่มีประ
สิทธิภาพทําใหเพียงพอ

อยางมีประสิทธิภาพ

จํานวน 20 เครื่อง ๆละ 3,500 บาท

สํานักการสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

67 จัดซื้อรถจักรยานยนต

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สําหรับใชในฝายบริหารงานทั่วไป

เปนเงิน 70,000 บาท

เพื่อใชในสงหนังสือเอกสาร ติดตอ

ซื้อรถจักรยานยนต ขนาดเครื่อง

ประสาน หนวยงาน ชุมชน

เครื่องยนตไมนอยกวา 110 ซีซี

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตอการปฏิบัติงาน
156,000
(งบรายได)

-

-

ทําใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและคลองตัว
มากยิ่งขึ้น

สํานักการสาธารณสุขฯ

10,000
(งบรายได)

-

-

ทําใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและคลองตัว
มากยิ่งขึ้น

สํานักการสาธารณสุขฯ

1,280,000

-

-

เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บ

สํานักการสาธารณสุขฯ

จํานวน 4 คัน จํานวน 39,000 บาท
เปนเงิน 156,000 บาท

68 จัดซื้อชุดพวงพรอมหลังคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ใชติดตั้งรถจักรยานยนต

ซื้อรถจักรยานยนตพรอมรถพวง
ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา 110
ซีซี รถพวงแบบมีหลังคา มีเบาะนั่ง
ตกแตงสีเรียบรอย จํานวน 1 คัน

69 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย

เพื่อใชในการบริการจัดเก็บขนขยะ

ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ
แบบเปดขาง-เททาย

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตามบานเรือน ที่พักอาศัย ตลาด

แบบเปดขาง-เททาย ขนาด 1 ตัน

หมูบานแหลง ชุมชนตางๆ

4 ลูกบาศกหลา จํานวน 2 คันๆละ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(งบรายได)

ขนขยะ

6,900,000
(งบรายได)

เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บ
ขนขยะ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

640,000 บาท แบบปคอัพ ตัวถังรถ
ชนิด4ลอ เครื่องยนตดีเซล ปริมาณ
ความจุกระบอกสูบไมนอยกวา
2,400 ซีซี ทําการยกเททายดวย
ระบบไฮดรอลิคควบคุมจากหอง
โดยสาร

70 จัดซื้อรถอัดทาย

เพื่อใชในการบริการจัดเก็บขนขยะ
ตามบานเรือน ที่พักอาศัย ตลาด
หมูบานแหลง ชุมชนตางๆ

ซื้อรถยนตบรรทุกขยะมูล
ฝอยแบบอัดทาย แบบอัดทาย
ขนาด 10 ลบ.ม. ชนิดเปด -ปด
ปรับระดับชุดรองรับขยะมูลฝอย
จํานวน 3 คันๆ ละ2,300,000 บาท

-

-

สํานักการสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

71 จัดซื้อถังขยะคอนเทรนเนอร

72 จัดซื้อรถยนต 4 ประตู

วัตถุประสงค
เพื่อใชในการบริการจัดเก็บขนขยะ

ซื้อถังขยะคอนเทรนเนอร ขนาด

ตามบานเรือน ที่พักอาศัย ตลาด

8 ลบ.ม. จํานวน 5 ใบ ๆละ150,000

หมูบานแหลง ชุมชนตางๆ

บาท

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

ซื้อรถยนต 4 ประตู 2 คัน ๆ ละ
850,000 บ
ประกอบดวย ปริมาตรกระบอก
ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี เปนกระบะ
สําเร็จรูป หองโดยสารเปนแบบ
ดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู เปนราคา
รวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวม
ภาษีสรรพสามิต

สําหรับใชในฝายบริการสาธารณสุข

73 ยูนิตทําฟน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใชบริการประชาชนที่มาใช ยูนิตทําฟน จํานวน 1 ชุด ๆละ
บริการที่ศูนยบริการสาธารณสุข 438,000 บาท

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
750,000
(งบรายได)

1,700,000
(งบรายได)

-

438,000
(งบรายได)

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

มีเครื่องมือพอเพียงตอ
การใชงาน

สํานักการสาธารณสุขฯ

เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขน

สํานักการสาธารณสุขฯ

ขยะ

-

เพื่อใชบริการประชาชนที่มาใช
บริการที่ศูนยบริการสาธารณสุข

สํานักการสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

แหงที่ 3 (โนนชัย)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

แหงที่ 3 (โนนชัย)

74 จัดซื้อเครื่องตัดหญาขอแข็ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน
แบบสะพายไหล

ซื้อเครื่องตัดหญาขอแข็งแบบ
สะพายไหล จํานวน 10 เครื่องๆ
ละ 9,500 บาท

95,000
(งบรายได)

-

-

มีเครื่องมือพอเพียงตอ
การใชงาน

สํานักการสาธารณสุขฯ

75 จัดซื้อรถเข็น 2 ลอ

เพื่อนํามาใชสําหรับการปฏิบัติงาน

ซื้อรถเข็น 2 ลอ จํานวน 20 คัน ๆ

-

-

เพิ่มประสิทธิภาพการทําความ

สํานักการสาธารณสุขฯ

ดานการดูแลสวนสาธารณะตาง ๆ

ละ1,200 บาทเปนเงิน 24,000 บาท

24,000
(งบรายได)

เพื่อใชในการซอมเครื่องยนต

ซื้อชุดรอก ขนาด 2 ตัน จํานวน
1 ชุดๆละ 7,200 บาท เปนเงิน
7,200 บาท

7,200
(งบรายได)

-

ซื้อสวาน ขนาด 16 มม.
ตัวละ 7,200 บ เปนเงิน 7,200 บ

7,200
(งบรายได)

-

76 จัดซื้อชุดรอก

77 จัดซื้อสวาน ขนาด 16 มม. เพื่อประสิทธิภาพในการซอม
บํารุง
(5/8")

สะอาด

-

เพื่อประสิทธิภาพในการซอม

สํานักการสาธารณสุขฯ

บํารุง

-

เพื่อประสิทธิภาพในการซอม
บํารุง

สํานักการสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

78 จัดซื้อ หินเจียรขนาด 6 นิ้ว เพื่อประสิทธิภาพในการซอม
บํารุง
79 จัดซื้อชุดถังแกส ถังลม เพื่อประสิทธิภาพในการซอม
บํารุง

ซื้อหินเจียรขนาด 6 นิ้ว 1 ตัว ๆ
ละ4,000 บาท เปนเงิน 4,000 บาท
ซื้อชุดถังแกสถังลม 1 ชุดๆละ
15,000 บาท เปนเงิน 15,000

4,000
(งบรายได)
15,000
(งบรายได)

-

80 จัดซื้อชุดปมลม 10 HP

ซื้อชุดปมลม 10 HP พรอม
สายลมแรงดันสูงยาว 50 ม. 1 ชุด
เปนเงิน 70,000 บาท

70,000
(งบรายได)

-

ซื้อแมแรงกระปุก ขนาด 5 ตัน
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1000 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท

2,000
(งบรายได)

-

เพื่อประสิทธิภาพในการซอม
บํารุง

81 จัดซื้อแมแรงกระปุก 5 ตัน เพื่อประสิทธิภาพในการซอม
บํารุง

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

เพื่อประสิทธิภาพในการซอม

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักการสาธารณสุขฯ

บํารุง

-

-

เพื่อประสิทธิภาพในการซอม

สํานักการสาธารณสุขฯ

บํารุง

-

เพื่อประสิทธิภาพในการ

สํานักการสาธารณสุขฯ

ซอมบํารุง

-

เพื่อประสิทธิภาพในการซอม
บํารุง

สํานักการสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

82 จัดซื้อแมแรงกระปุก 10 ตัน เพื่อประสิทธิภาพในการซอม
บํารุง
83 จัดซื้อปากกาจับเหล็ก
6 นิ้ว

เพื่อประสิทธิภาพในการซอม
บํารุง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ซื้อ แมแรงกระปุก ขนาด 10 ตัน
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท
เปนเงิน 1,500 บาท
ซื้อปากกาจับเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว
จํานวน 2 ตัวๆละ 6,800 บาท
เปนเงิน 6,800 บาท

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500
(งบรายได)
6,800
(งบรายได)

-

ซื้อตะเขขนาด 5 ตัน 1 อันๆละ
25,000 บาท เปนเงิน 25,000 บาท

25,000
(งบรายได)

-

85 จัดซื้อปะเจคอมา ขนาด
18 นิ้ว

ซื้อปะเจคอมา ขนาด 18 นิ้ว
จํานวน 2 ตัวๆละ 1,500 บาท
เปนเงิน 3,000 บาท

3,000
(งบรายได)

-

38,000

-

86 จัดซื้อติดตั้งปมน้ําและแทง เพื่อประสิทธิภาพในการซอม

ติดตั้งปมน้ําและแทง จําวน 1 ชุด

เพื่อประสิทธิภาพในการซอม

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุขฯ

บํารุง
เพื่อประสิทธิภาพในการซอม

สํานักการสาธารณสุขฯ

บํารุง

84 จัดซื้อ ตะเฆขนาด 5 ตัน เพื่อประสิทธิภาพในการซอม
บํารุง
เพื่อประสิทธิภาพในการซอม
บํารุง

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

-

เพื่อประสิทธิภาพในการซอม

สํานักการสาธารณสุขฯ

บํารุง

-

เพื่อประสิทธิภาพในการซอม

สํานักการสาธารณสุขฯ

บํารุง

-

เพื่อประสิทธิภาพในการซอม

สํานักการสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

บํารุง

87 จัดซื้อตูเชื่อมพลัง 500 Amp

เพื่อประสิทธิภาพในการซอม
บํารุง

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(งบรายได)

10,000
(งบรายได)

-

ชุดบล็อคลมขนาด 4 หุน
พรอมลูกบล็อคขนาด 4 หุน
จํานวน 1 ชุดๆละ 8,000 บาท

8,000
(งบรายได)

-

ปรับปรุงตลาดหนองไผลอม
เปนเงิน 251,000 บาท

251,000
(งบรายได)

-

ซื้อตูเชื่อมพลัง 500 Amp พรอม
สายเชื่อมสีสม ยาว 50 ม.

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

บํารุง

เพื่อประสิทธิภาพในการ

สํานักการสาธารณสุขฯ

ซอมบํารุง

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท

88 จัดซื้อชุดบล็อคลมขนาด 4 หเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซอม
บํารุง

89 ปรับปรุงตลาดหนองไผ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
สําหรับใชบริการประชาชนที่มาจํา
จายซื้อของ

-

เพื่อประสิทธิภาพในการซอม

สํานักการสาธารณสุขฯ

บํารุง

-

เพื่อประสิทธิภาพในการซอม
บํารุง

สํานักการสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

90 จัดทําปายบอกทางตลาด
โนนทัน

วัตถุประสงค

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
สําหรับใชบริการประชาชนที่มาจํา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ทําปายตลาดโนนทัน จํานวน 1
ปาย เปนเงิน 30,000 บาท

30,000
(งบรายได)

-

ปรับปรุงตลาดเทศบาล 1
เปนเงิน 275,000 บาท

275,000
(งบรายได)

-

กอสรางทางลาดสําหรับขึ้น-ทิ้ง
ขยะ เปนเงิน 2,300,000 บาท

2,300,000
(งบรายได)

-

250,000
(งบรายได)

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

เพื่อประสิทธิภาพในการซอม

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักการสาธารณสุขฯ

บํารุง

จายซื้อของ

91 ปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
สําหรับใชบริการประชาชนที่มาจํา

-

เพื่อประสิทธิภาพในการซอม

สํานักการสาธารณสุขฯ

บํารุง

จายซื้อของ

92 กอสรางทางลาดสําหรับ
ทิ้งขยะ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
สําหรับใชบริการประชาชนที่มาจํา

-

เพื่อประสิทธิภาพในการซอม

สํานักการสาธารณสุขฯ

บํารุง

จายซื้อของ

93 ปรับปรุงอาคารบริเวณ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํา ปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 1 งาน และสะดวกในการใหบริการ บริการสาธารณสุขที่ 1

-

เพื่อประสิทธิภาพในการซอม
บํารุง

สํานักการสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
ประชาชนที่มาติดตอ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

เปนเงิน 250,000 บาท

94 ปรับปรุงอาคารศูนยบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํา ปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย
สาธารณสุขที่ 3 โนนทัน งาน และสะดวกในการใหบริการ บริการสาธารณสุขที่ 3 โนนทัน
ประชาชนที่มาติดตอ
เปนเงิน 742,000 บาท

742,000
(งบรายได)

-

95 ปรับปรุงอาคารศูนยบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํา ปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย
สาธารณสุขที่ 5 หนองใหญ งาน และสะดวกในการใหบริการ บริการสาธารณสุขที่ 3 โนนทัน
ประชาชนที่มาติดตอ
เปนเงิน 96,000 บาท

96,000
(งบรายได)

-

96 ปรับปรุงอาคารสํานัก
เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชประชุมสันทนาการ
สาธารณสุขฯ ชั้น 2 ระเบียง พื้นที่ 25 ตร.ม.

ปรับปรุงอาคารสํานัก
สาธารณสุขฯ ชั้น 2 ระเบียง

80,000
(งบรายได)

-

97 กลองวงจรปดพรอมติดตั้ง -เพื่อใชบันทึกรายละเอียดผูเขา

จัดซื้อกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง

-

มาติดตอประสานงานกับสํานัก

จํานวน 3 ชุด ราคา 20,000 บาท

60,000
(งบรายได)

-

เพื่อประสิทธิภาพในการซอม

สํานักการสาธารณสุขฯ

บํารุง

-

เพื่อประสิทธิภาพในการซอม

สํานักการสาธารณสุขฯ

บํารุง

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

สํานักการสาธารณสุขฯ

ในการทํางาน

-

สามารถจัดเก็บบันทึกรายละเอียด
ขอมูลผูมาติดตอการปฏิบัติงานมี

สํานักการคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

การคลัง

-ศาลหลักเมือง 2 ชุด

-เพื่อใชเปนหลักฐานกรณีเกิด

-สํานักการคลัง 1 ชุด

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพมากขึ้น

ปญหาทางดานการเงินและทรัพย
สินทางราชการ

98 เกาอี้ทํางาน ระดับ 3-6

เพื่อใชเปนเกาอี้ทํางานของ
บุคลากร

เพื่อจายเปนคาเกาอี้ทํางานแบบบุดวย
ฟองน้ําอยางดี ทาวแขนบุนวม หุมดวย

39,600
(งบรายได)

-

-

บุคลากรมีเกาอี้ทํางานสามารถ

สํานักการคลัง

ปฎิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

หนังPVC อยางหนาขา 5 แฉกทําจาก
เหล็กหนา มีขนาด 59 x 63 x 90-100 ซม.
มีพนักพิง จํานวน 18 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท
ราคา 39,600 บาท

99 กลองถายรูปดิจิตอล

เพื่อใชในการบันทึกภาพ อาคาร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองดิจิตอล

20,000

-

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

สํานักการคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สิ่งปลูกสราง ปายและใชเปนฐาน

จํานวน 2 ตัว ๆ 10,000 บาท

ขอมูลประกอบการพิจารณาจัดเก็บ

ราคา 20,000 บาท

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(งบรายได)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

และรวดเร็วมากขึ้น

ภาษี

100 เกาอื้พักคอย

เพื่อไวบริการประชาชนผูมารับ
บริการ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พักคอย
4 ที่นั่ง บุดวยฟองน้ําอยางดี จํานวน

20,800
(งบรายได)

-

7,200,000
(งบรายได)

-

-

ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

สํานักการคลัง

ภาพและคลองตัวมากขึ้น

4 ชุด ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน
20,800 บาท

101 คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา เพื่อศึกษาวิจัยระบบแผนที่ภาษี
วิจัยระบบแผนที่ภาษีและ และทะเบียนทรัพยสิน
ทะเบียนทรัพยสิน

เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษา

-

-ไดแผนที่ภาษีและทะเบียน

สํานักการคลัง

ทรัพยสินโดยระบบสาร
สนเทศภูมิศาสาตร GIS
-มีโปรแกรมการจัดการระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร GIS

102 เครื่องตัดแตงพุมไม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

เครื่องตัดแตงพุมไม จํานวน 5

125,000

-

-

มีเครื่องมือที่เพียงพอ

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
การปฏิบัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(งบรายได)

ตอการใชงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

103 เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
สะพายไหล
การปฏิบัติงาน

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง
สะพายไหล จํานวน 20 เครื่อง
เครื่องละ 9,700 บาท

194,000
(งบรายได)

-

-

มีเครื่องมือที่เพียงพอ
ตอการใชงาน

สํานักการชาง

104 เครื่องถายแบบแปลน
ระบบมัลติฟงกชั่น

ระบบการทําสําเนาภาพเปน
ระบบการสรางภาพดวยประจุ
ไฟฟา (Electorphotography)
ความละเอียดในการพิมพไม
นอย 600 x 1200 จุดตอนิ้ว
(dpi)รองรับขนาดของสําเนา
ตั้งแต A3 – A0 สามารถรองรับ
ตนฉบับขนาด A3 ถึง A0 หรือ
ดีกวา สามารถถายสําเนา ยอ/

1,180,000
(งบรายได)

-

-

มีเครื่องมือที่เพียงพอ
ตอการใชงาน

สํานักการชาง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ขยาย ไดตั้งแต 10-100%
สามารถสั่งพิมพงานไดจาก
USB โดยตรง สามารถสแกน
งานเก็บโดยตรงที่ USB ได
105 โตะอเนกประสงค

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

106 เกาอี้พลาสติกชนิดมี
พนักพิง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

107 รถตักหนาขุดหลัง ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ลอ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

จัดซื้อโตะอเนกประสงคตัวละ
3,500 บาท พื้นโตะเปนเหล็ก
ขาพับไดขนาดกวาง 75 ซม.
ยาว 180 ซม. สูง 80 ซม.
จํานวน 20 ตัว
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้
พลาสติกชนิดมีพนักพิง จํานวน
500 ตัว ๆ ละ 200 บาท

70,000
(งบรายได)

-

-

มีเครื่องมือที่เพียงพอ
ตอการใชงาน

สํานักการชาง

100,000
(งบรายได)

-

-

มีเครื่องมือที่เพียงพอ
ตอการใชงาน

สํานักการชาง

1. เปนรถตักหนาขุดหลัง
(Loader Backhoe) ชนิดลอยาง

3,000,000
(งบรายได)

-

-

มีเครื่องมือที่เพียงพอ
ตอการใชงาน

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4 ลอ ติดบุงกี๋สําหรับตักหนารถ
และบุงกี๋ขุดดานหลังรถควบคุม
ดวยระบบไฮดรอลิก
2. ใชเครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ
มีกําลังไมนอยกวา 70 แรงมา
ที่รอบเครื่องยนตไมเกิน 2,200
รอบตอนาที ระบายความรอน
ดวยนํ้า
3. ระบบถายทอดกําลังแบบ
Hydrostatic หรือแบบ
Torque Converter
4. ระบบบังคับเลี้ยวแบบ
Hydrostatic หรือ Hydraulic
5. บุงกี๋ตัก
6. บุงกี๋ขุด

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

7. มีนํ้าหนักใชงาน (Operating
Weight)ไมนอยกวา 6,500 ก.ก.
8. หลังคากันแดดแบบ Rops
Canopyตามมาตรฐานโรงงาน
ผูผลิต
9. ระบบไฟฟา 12 โวลท
108 ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด
บานเลื่อน 4 ชั้น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อน 4 ชั้น จํานวน
6 ตูๆ ละ 7,500 บาท

45,000
(งบรายได)

-

109 ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด
บานเลื่อน 3 ชั้น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อน 3 ชั้น จํานวน
3 ตูๆ ละ 5,000 บาท

15,000
(งบรายได)

-

8,000

-

110 ตูไมล็อกเกอรเก็บเอกสาร - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดซื้อตูไมล็อกเกอรเก็บเอกสาร

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษา

มากยิ่งขึ้น

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษา

มากยิ่งขึ้น

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
ปฏิบัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
แบบมีฝาปด พรอมกุญแจล็อก 1 ตู

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(งบรายได)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

มากยิ่งขึ้น

มี 3 ชอง จํานวน 8 ตูๆละ 1,000 บาท

111 ตูไมวางสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซื้อตูไมวางสื่อการเรียน
การสอนดานหนาโลง ดานหลังทึบ

25,000
(งบรายได)

-

5,000
(งบรายได)

-

3,200
(งบรายได)

-

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษา

มากยิ่งขึ้น

ขนาดกวางไมนอยกวา 36 นิ้ว
จํานวน 5 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท

112 ชุดโตะเกาอี้ ทํากิจกรรม
สําหรับเด็ก

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

113 ชุดโตะวางคอมพิวเตอร
พรอมเกาอี้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซื้อชุดโตะเกาอี้ ทํากิจกรรม
สําหรับเด็ก พรอมเกาอื้
จํานวน 1 ชุดๆละ 5,000 บาท
จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร
พรอมเกาอี้หมุนรอบตัว
จํานวน 1 ชุดๆละ 3,200 บาท

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษา

มากยิ่งขึ้น

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

114 โตะทํางานพรอมเกาอี้

115 บอรดจัดนิทรรศการ

116 พัดลมตั้งโตะ

117 จัดซื้อวิทยุเทปซีดี ดีวีดี วีซีดี
และ MP3 แบบกระเปาหิ้ว

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,570
(งบรายได)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้
ระดับ 1-2 จํานวน 3 ชุดๆละ
2,190 บาท

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซื้อบอรดจัดนิทรรศการ
ขนาดสูงไมนอยกวา 1.20 เมตร
กวางไมนอยกวา 60 ซม.
จํานวน 3 ชุดๆละ 5,000 บาท

15,000
(งบรายได)

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซื้อพัดลมตั้งโตะ ขนาด
ไมนอยกวา 16 นิ้ว จํานวน 2 ตัว
ตัวละ 1,700 บาท
จัดซื้อวิทยุเทปซีดี ดีวีดี วีซีดี
และ MP3 จํานวน 1 เครื่องๆละ
3,500 บาท

3,400
(งบรายได)

-

3,500
(งบรายได)

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการศึกษา

มากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษา

มากยิ่งขึ้น

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษา

มากยิ่งขึ้น

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

118 ตูเย็นขนาดไมต่ํากวา 9 คิว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ฟุต
ปฏิบัติงาน

จัดซื้อตูเย็น ขนาด 9 คิวฟุต
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 13,600.-

27,200
(งบรายได)

-

119 รถยนตบรรทุก 6 ลอ
จํานวน 2 คัน

จัดซื้อรถยนตบรรทุก 6 ลอ
มีโครงหลังคา ประกอบบนคัสซี
รถบรรทุก น้ําหนักของรถรวม
น้ําหนักบรรทุก (G.V.W)
ไมต่ํากวา 8,000 กก. ระบบเครื่อง
ยนตดีเซล 4 สูบ ปริมาตรกระบอก

2,400,000
(งบรายได)

-

14,000
(งบรายได)

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

มากยิ่งขึ้น

-

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษา

มากยิ่งขึ้น

สูบไมต่ํากวา 4,000 cc
120 กอสรางปายบอกทางเขาศูนย เพื่อจัดทําปายบอกทางของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ
พัฒนาเด็กเล็กใหคนที่มาติดตอ
สามารถเดินทางมาสะดวก

กอสรางปายบอกทางเขาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดความสูง
2 เมตร ยาว 1 เมตร ทําดวย

-

มีปายบอกทิศทางที่ชัดเจน

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

โครงทอเหล็กดํา
121 ปรับปรุงภูมิทัศน ศูนยพัฒนา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโนนทัน

เด็กเล็กโนนทัน

122 ปรับปรุงภูมิทัศน ศูนยพัฒนา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กศรีสวางโนนทัน

เด็กเล็กศรีสวางโนนทัน

ปรับปรุงภูมิทัศน โดยปรับดิน
ปลูกหญา พื้นที่ 55 ตารางเมตร
พรอมทั้งเทปรับพื้นคอนกรีต
พื้นที่ 100 ตารางเมตร รวมทั้ง
ปูกระเบื้องยาง ขนาดพื้นที่ 170
ตารางเมตร และมุงดวยผาแสลนต
ขนาด 150 ตารางเมตร

90,000
(งบรายได)

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน โดยปรับ
พื้นที่สีเขียวหนาบริเวณอาคาร
เรียน ขนาด 35 ตารางเมตร
โดยทําสวนหยอม ปลูกไมดอก
ไมประดับ และจัดพื้นที่สีเขียว

20,000
(งบรายได)

-

-

การบริหารจัดการศูนยพัฒนา

สํานักการศึกษา

เด็กเล็กมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

-

-

การบริหารจัดการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

123 จัดทําที่ลางหนาแปรงฟน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สําหรับเด็ก
จัดการเรียนการสอน

124 คากั้นหองสําหรับเด็ก

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน

125 ทีวีจอแอลซีดี ขนาดจอ 32 นิเพื่อจัดทําสื่อการเรียน
การสอน กับสมาชิก ทูบีนัม
เบอรวัน
126 เครื่องเลนดีวีดี
เพื่อจัดทําสื่อการเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จัดทําที่ลางหนาแปรงฟน
สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ศรีสวางโนนทัน ขนาดยาว 5
เมตร กวาง 06.0 เมตร สูง 0.80 ม.
พรอมติดกระเบื้องโดยรอบ

20,000
(งบรายได)

จัดทําที่กั้นหองสําหรับเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสวาง
โนนทัน ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 8 เมตร สูง 3 เมตร
กลุมสมาชิกศูนยเพื่อนใจ
วัยรุน ตลาดสดเทศบาล 1

75,000
(งบรายได)

กลุมสมาชิกศูนยเพื่อนใจ

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

การบริหารจัดการศูนยพัฒนา

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

เด็กเล็กมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

-

-

การบริหารจัดการศูนยพัฒนา

สํานักการศึกษา

เด็กเล็กมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

12,000
(งบรายได)

12,000
(งบรายได)

12,000 สมาชิกทูบีนัมเบอรวันไดรับการ
(งบรายได) พัฒนา EQ

กองสวัสดิการสังคม

2,500

2,500

2,500 สมาชิกทูบีนัมเบอรวันไดรับการ

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
การสอน กับสมาชิก ทูบีนัม
เบอรวัน กิจกรรม B-BOY
และ COVER DANCE

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
วัยรุน ตลาดสดเทศบาล 1

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) พัฒนา EQ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

127 กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล เพื่อจัดซื้อกลองถายภาพ
นิ่ง ระบบดิจิตอล เพื่อใช
บันทึกภาพ นําเสนอผลงาน
กองสวัสดิการสังคม

จํานวน 3 ตัว

48,000
(งบรายได)

48,000
(งบรายได)

48,000 มีภาพสําหรับทําขอมูล นําเสนอ
(งบรายได) ผลงานกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

128 รถยนตบรรทุกกระบะ 2 ตอน เพื่อจัดซื้อรถยนตบรรทุก
4 ประตู
กระบะ 2 ตอน 4 ประตู
ใชในงานขนสง และลงพื้น
ที่ตรวจสอบขอมูลชุมชน

จํานวน 1 คัน

740,000
(งบรายได)

740,000
(งบรายได)

740,000 มีรถยนตในการลงพื้นที่
(งบรายได) ตรวจสอบขอมูลชุมชนไดสะดวก

กองสวัสดิการสังคม

และทันตอเวลา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

129 เคาเตอร 1.50 ม.
คอปเตอร 2 ชุด

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
19,400
19,400
19,400 ศูนยเพื่อนใจวัยรุน ตลาดสด 1
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) มีเคาเตอร และคอปเตอร

หนวยงานที่รับผิดชอบ

เพื่อใชเปนอุปกรณในการ
ปฏิบัติงานศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ตลาดสดเทศบาล 1

จํานวน 2 ชุด

เพื่อใชเปนอุปกรณในการ
ปฏิบัติงานศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ตลาดสดเทศบาล 1

จํานวน 2 ตัว

3,640
(งบรายได)

3,640
(งบรายได)

3,640 ศูนยเพื่อนใจวัยรุน ตลาดสด 1
(งบรายได) มีโตะเขามุมในการปฏิบัติงาน

กองสวัสดิการสังคม

131 โตะโลง 80 ซม. เมลามีน เพื่อใชเปนอุปกรณในการ
ปฏิบัติงานศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ตลาดสดเทศบาล 1

จํานวน 2 ตัว

3,600
(งบรายได)

3,600
(งบรายได)

3,600 ศูนยเพื่อนใจวัยรุน ตลาดสด 1
(งบรายได) มีโตะโลงในการปฏิบัติงาน

กองสวัสดิการสังคม

132 โตะคอมพิวเตอร 80 ซม . เพื่อใชเปนอุปกรณในการ
เมลามีน
ปฏิบัติงานศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ตลาดสดเทศบาล 1

จํานวน 2 ตัว

4,400
(งบรายได)

4,400
(งบรายได)

กองสวัสดิการสังคม
4,400 ศูนยเพื่อนใจวัยรุน ตลาดสด 1
(งบรายได) มีโตะคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน

130 โตะเขามุมโคง เมลามีน

กองสวัสดิการสังคม

ในการปฏิบัติงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จํานวน 2 ตัว

134 ตูโชว ซานาร

เพื่อใชเปนอุปกรณในการ
ปฏิบัติงานศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ตลาดสดเทศบาล 1

จํานวน 2 ใบ

135 เกาอี้ทํางาน ทาวแขน หนังดํา เพื่อใชเปนอุปกรณในการ
สแควร
ปฏิบัติงานศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ตลาดสดเทศบาล 1

จํานวน 8 ตัว

11,600
(งบรายได)

11,600
(งบรายได)

11,600 ศูนยเพื่อนใจวัยรุน ตลาดสด 1
(งบรายได) มีเกาอี้เพียงพอในการปฏิบัติงาน

กองสวัสดิการสังคม

เพื่อใชเปนอุปกรณในการ
ปฏิบัติงานศูนยเพื่อนใจวัยรุน

จํานวน 2 ชุด

19,800
(งบรายได)

19,800
(งบรายได)

19,800 ศูนยเพื่อนใจวัยรุน ตลาดสด 1
(งบรายได) มีที่สําหรับเก็บเอกสาร ขอมูล

กองสวัสดิการสังคม

พาติชั้นสูง 1.6 ม. ครึ่งกระจกใส

2 ม.

9,000
(งบรายได)

9,000 ศูนยเพื่อนใจวัยรุน ตลาดสด 1
(งบรายได) มีโตะทํางานที่เพียงพอในการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

133 โตะทํางาน 1.50-คียบอรด เพื่อใชเปนอุปกรณในการ
ไทม
ปฏิบัติงานศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ตลาดสดเทศบาล 1

136

9,000
(งบรายได)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

กองสวัสดิการสังคม

ปฏิบัติงาน

15,600
(งบรายได)

15,600
(งบรายได)

15,600 ศูนยเพื่อนใจวัยรุน ตลาดสด 1
กองสวัสดิการสังคม
(งบรายได) มีตูโชวในการเก็บ ใบประกาศ และ
รางวัลตาง ๆ ในการประกวดศูนย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตลาดสดเทศบาล 1
กองสวัสดิการสังคม

137 โตะญี่ปุน 30*30 ขาเหล็ก เพื่อใชเปนอุปกรณในการ
ปฏิบัติงานศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ตลาดสดเทศบาล 1

จํานวน 12 ตัว

5,760
(งบรายได)

5,760
(งบรายได)

5,760 ศูนยเพื่อนใจวัยรุน ตลาดสด 1
(งบรายได) มีโตะญี่ปุนใชในการปฏิบัติงาน

138 ล็อคเกอรเก็บของ 18 ชั้น เพื่อใชเปนอุปกรณในการ
ปฏิบัติงานศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ตลาดสดเทศบาล 1

จํานวน 2 ตัว

14,600
(งบรายได)

14,600
(งบรายได)

กองสวัสดิการสังคม
14,600 สามารถใชเก็บเอกสารขอมูล
(งบรายได) ของศูนยเพื่อนใจวัยรุน ตลาดสด 1

139 ชั้นวางเอกสาร 4 ชั้น

จัดซื้อชั้นวางเอกสาร 4 ชั้น
จํานวน 1 ตู ๆ ละ 4,625 บาท
เปนเงิน 4,625 บาท

4,625
(งบรายได)

-

5,200

-

140 เกาอี้สํานักงาน

เพื่อจัดเก็บละดูแลรักษาเอกสาร
ทางราชการ

สําหรับพนักงานที่ปฏิบัติราชการ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้

-

เอกสารเปนระเบียบและสะดวก กองวิชาการและแผนงาน
ตอการสืบคน

-

พนักงานมีเกาอี้ใชปฏิบัติ

กองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สํานักงาน เปนเกาอี้ไฟเบอร
5 แฉก มีลอเลื่อน พนักพิง
ที่วางแขน สามารถหมุนไดรอบ
ที่นั่งและพนักพิงแยกสนไมติดกัน
บุดวยหนังเทียม จํานวน 4 ตัว ๆ ละ
1,300 บาท รวมเปนเงิน
5,200 บาท

141 โตะทํางานพรอมเกาอี้

142 โตะพับหนาอลูมิเนียม
ขาชุบโครเมี่ยม

เพื่อใชปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

เพื่อจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,200 บาท
เปนเงิน 6,400 บาท

เพื่อใชในการปฏิบัติงานราชการ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับ
และจัดกิจกรรมตาง ๆ ของศูนย หนาอลูมิเนียม ขาชุบโครเมี่ยม
พัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT จํานวน 10 ตัวๆ ละ 4,500 บาท

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(งบรายได)

6,400
(งบรายได)

-

45,000
(งบรายได)

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

งานอยางเพียงพอ

ไดใชโตะพรอมเกาอี้ใน

กองวิชาการและแผนงาน

การปฏิบัติงานอยางเพียงพอ

-

มีโตะสําหรับปฏิบัติราชการและ กองวิชาการและแผนงาน
จัดกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยพัฒนา
ทักษะและการเรียนรู ICT ขอนแกน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

143 ตูบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต

144 ตูบานเลื่อนกระจกใส

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ขอนแกน

เปนเงิน 45,000 บาท

เพื่อใชในการจัดเก็บและดูแล
รักษาเอกสารทางราชการ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อน
ทึบ 4 ฟุต มีกุญแจล็อค จํานวน
2 ตู ๆ ละ 4,000 บาท เปนเงิน
8,000 บาท

8,000
(งบรายได)

-

เพื่อใชในการจัดเก็บและดูแล
รักษาเอกสารทางราชการ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อน
กระจกใส จํานวน 1 ตู ๆ ละ
7,200 บาท

7,200
(งบรายได)

-

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถาย
รูประบบดิจิตอลพรอมเลนส

75,000
(งบรายได)

-

145 กลองถายรูประบบดิจิตอล เพื่อบันทึกภาพกิจกรรมตาง ๆ
พรอมเลนส
ของเทศบาลนครขอนแกน

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

เอกสารเปนระเบียบและสะดวก กองวิชาการและแผนงาน
ในการสืบคน

-

เอกสารเปนระเบียบและสะดวก กองวิชาการและแผนงาน
ในการสืบคน

-

ไดกลองที่มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอตอการบันทึกภาพ

กองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

มาตรฐานที่มากับตัวกลอง
จํานวน 1 กลอง เปนเงิน 75,000 บาท

146 แฟลช

22,000
(งบรายได)

-

เพื่อบันทึกขอมูลสื่อโฆษณาตาง ๆ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องอัด

-

และเผยแพรสูประชาชนทั่วไป

เสียง จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท

2,500
(งบรายได)

กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลนคร

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแฟลช
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 22,000 บาท

เพื่อใชในการปฏิบัติงานบันทึกภาพ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

กองวิชาการและแผนงาน

ปฏิบัติราชการ

ขอนแกน

147 เครื่องอัดเสียง

148 เลนสกลองวีดีโอ

-

ไดสื่อโฆษณาและเผยแพรให
ประชาชนไดรับทราบขอมูล

ไดรับทราบขอมูลกิจกรรมตาง ๆ

กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล

ของเทศบาลนครขอนแกน

นครขอนแกน

เพื่อใชประกอบการบันทึกภาพ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลนสกลอง

15,000

กองวิชาการและแผนงาน

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

กองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลนคร
ขอนแกน

149 เลนสกลองวีดีโอ

5,000
(งบรายได)

ขอนแกน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไฟติดกลอง
วีดีโอ จํานวน 1 กลอง เปนเงิน
5,000 บาท

เพื่อทําความสะอาดถวย จาน ชอน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออางลางจาน

36,500

เพื่อบันทึกภาพกิจกรรมตาง ๆ
ของเทศบาลนครขอนแกน

เพื่อใชประกอบการบันทึกภาพ
กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลนคร

152 อางลางจานสแตนเลส

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

บันทึกภาพกิจกรรมตาง ๆ ของ
เทศบาลนครขอนแกน

4,900
(งบรายได)

ขอนแกน

151 ไฟติดกลองวีดีโอ

วีดีโอ จํานวน 1 ตัว เปนเงิน
15,000 บาท

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(งบรายได)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลนสกลอง
วีดีโอ จํานวน 1 ตัว เปนเงิน
4,900 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองวีดีโอ
ดิจิตอล จํานวน 1 กลอง เปนเงิน
75,000 บาท

เพื่อใชประกอบการบันทึกภาพ
กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลนคร

150 กลองวีดีโอดิจิตอล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

กองวิชาการและแผนงาน

บันทึกภาพกิจกรรมตาง ๆ ของ
เทศบาลนครขอนแกน

75,000
(งบรายได)

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

กองวิชาการและแผนงาน

บันทึกภาพกิจกรรมตาง ๆ ของ
เทศบาลนครขอนแกน

-

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

กองวิชาการและแผนงาน

บันทึกภาพกิจกรรมตาง ๆ ของ
เทศบาลนครขอนแกน

-

-

เพื่อสุขอนามัยที่ดี

กองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ
2 หลุม พรอมที่คว่ําจาน

วัตถุประสงค
สอม ของศูนยพัฒนาทักษะและการ
เรียนรู ICT ขอนแกน

153 คากอสรางโครงเหล็ก
เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรผลงาน
สําหรับการประชาสัมพันธ และกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลให
ประชาชนรับทราบ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2 หลุม พรอมที่คว่ําจาน ขนาด
กวาง 50 ซ.ม. ยาว 50 ซ.ม.
ลึก 30 ซ.ม. จํานวน 1 ชุด ๆ ละ
1 ชุด ๆ ละ 36,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดจางทําปาย
ประชาสัมพันธโครงเหล็ก ขนาด
6 x 7.32 ม. จํานวน 5 โครง ๆ ละ
115,000 บาท รวมเปนเงิน
575,000 บาท และโครงเหล็ก
ขนาด 3.66 x 7.32 ม. จํานวน
2 โครง ๆ ละ 75,000 บาท
เปนเงิน 150,000 บาท

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(งบรายได)

725,000
(งบรายได)

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

-ประชาชนไดรับทราบขอมูล
ขาวสารของเทศบาล
-เพิ่มชองทางในการประชา
สัมพันธ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองวิชาการและแผนงาน

ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค : บริหารงบประมาณแบบมุงผลสัมฤทธิ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : บริหารงบประมาณแบบมุงผลสัมฤทธิ์
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 กิจกรรมวิจัยและประเมินผล -เพื่อประเมินผลในกิจกรรม มีผลงานทางวิชาการ
400,000 100,000 100,000 การดําเนินงานตาม
กองวิชาการและแผนงาน
ตามภารกิจของเทศบาล
ที่เกิดจาการวิจัยและประเมิน (งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) ภารกิจของเทศบาลเปนไป
ที่เปนประเด็นสําคัญ
ผลตามแผนงาน โครงการ
ตามวัตถุประสงคและเกิด
- เพื่อใหการดําเนินงานตาม ตามแผนพัฒนาเทศบาล
การพัฒนาปรับปรุง กอให
ภารกิจของเทศบาลเปนไป ตามนโยบายของผูบริหาร
เกิดองคความรู เปนขอมูล
ตามวัตถุประสงคและเกิด หรือตามที่คณะกรรมการ
เพื่อประกอบการบริหารงาน
การพัฒนาปรับปรุง กอให ติดตามและประเมินผล
และการพัฒนาเมือง
เกิดองคความรู เปนขอมูล กําหนด
เพื่อประกอบการบริหารงาน
และการพัฒนาเมือง
2 โครงการจัดทําสรุปการ
เพื่อใหประชาชนและหนวย หนวยงานภาครัฐ / องคกร
250,000 250,000 250,000 เพื่อจัดทํารูปเลมเอกสารสรุป กองวิชาการและแผนงาน
ดําเนินงานในรอบป 2554 งานที่เกี่ยวของไดรับทราบ เอกชน /สถาบันการศึกษา
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) ผลงานในรอบป 2554
นครขอนแกนทําดีเพื่อ
ผลงานที่ผานมาของเทศบาล /ประชาชนทั่วไป /บริษัท
รอยยิ้มพอ
ตลอดจนแนวคิดตางๆ ที่จะ หางราน / สื่อมวลชน และ
เกิดขึ้นในอนาคตตามแนว องคกรปกครองสวนทองถิ่น
พระราชดําริของในหลวง

พันธกิจที่ 2
การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท
ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

สารบัญโครงการ

183
สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชนเปาประสงค
ที่
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

เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง
โครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
อาสาสมัครแกไขปญหาสิ่งแวดลอม " สายตรวจเหตุรําคาญ"
สํานักการสาธารณสุขฯ
โครงการเสริมสรางศักยภาพการกระจายอํานาจและมีสวนรวมของเทศบาลนคร
สํานักปลัดเทศบาล
ขอนแกน
โครงการนักศึกษาใสใจวิถีชุมชน
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการเสริมพลังชีวิตเพื่อเพื่อนผูพิการ
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการขอบคุณประชาชนที่เปนสวนหนึ่งในการพัฒนาเมืองขอนแกน
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการสนับสนุนหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานอันเปนสาธารณะประโยชน
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการการมีสวนรวมในการพัฒนาเมือง
สํานักการคลัง
การประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนยอย
กองสวัสดิการสังคม
โครงการอบรมแนวทางการ พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแกน
กองสวัสดิการสังคม
การรณรงคเพื่อยุติความรุนแรงที่มีตอเด็กและสตรีในเขตเทศบาลนครขอนแกน
กองสวัสดิการสังคม
การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนยอย
กองสวัสดิการสังคม
โครงการอบรมผูประกาศขาวหอกระจายขาว
กองสวัสดิการสังคม
โครงการฝกอบรมและสงเสริมอาชีพในชุมชนเขต เทศบาลนครขอนแกน
กองสวัสดิการสังคม
สงเสริมการแขงขันกีฬาชุมชนยอยในเขตเทศบาลนครขอนแกน
กองสวัสดิการสังคม
รณรงคตอตานยาเสพติดใน เขตเทศบาลนครขอนแกน
กองสวัสดิการสังคม
การสรางเครือขายเยาวชนสมาชิก ทูบีนัมเบอรวัน
กองสวัสดิการสังคม
เวทีชาวบาน
กองสวัสดิการสังคม
อบรมอาสาสมัครพิทักษสิทธิสตรี และเด็กในเขตเทศบาลนครขอนแกน
กองสวัสดิการสังคม
อบรมชุมชนเทศบาลนครขอนแกนรวมแกไขปญหา การคามนุษย
กองสวัสดิการสังคม
แสงสวางทั่วหลา 84 พรรษารมเย็น
กองสวัสดิการสังคม
อบรมครอบครัวทูบีนัมเบอรวัน
กองสวัสดิการสังคม
บานสีขาวชุมชนสีขาว
กองสวัสดิการสังคม
อบรมสมาชิกทูบีนัมเบอรวันในโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
กองสวัสดิการสังคม
ประกวดกองทุนชุมชนตนแบบ
กองสวัสดิการสังคม
อบรมทบทวนอาสาสมัครพิทักษสิทธิสตรีและเด็ก
กองสวัสดิการสังคม
หองเรียนสีขาว
กองสวัสดิการสังคม
โครงการจัดทําแผนพัฒนาอยางมีสวนรวม"แผนเพื่อชีวิตสูความพอเพียงตามแนว
กองวิชาการและแผนงาน
พระราชดําริในหลวง"
โครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแกน
กองวิชาการและแผนงาน
โครงการความดี ที่ขอนแกน
กองวิชาการและแผนงาน
โครงการถายทอดกระบวนทัศนสูการพัฒนาเมือง
กองวิชาการและแผนงาน

หนา
190
191
192
193
194
194
195
195
196
197
198
198
198
199
199
200
201
202
203
203
203
205
204
204
205
205
206
206
207
208

184
สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

โครงการ
สงเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
สงเสริมการวิจัยทางการศึกษา
โครงการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น
สงเสริมพัฒนาปราชญชาวบาน
กิจกรรมการนําเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา กลุมสาระการเรียนรูปฐมวัย
โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นระดับปฐมวัย
แขงขันนักเรียนคนเกงของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแกน
ประชุมวางแผนพัฒนาดานการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแกน
โครงการปลูกจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
โครงการอบรมพัฒนาผูนําคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแกน
จัดงานวันเด็กแหงชาติ
โฮงมูนมังมีชีวิต
โครงการเสนทางสายรุง
โครงการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมผานการเรียนรูวรรณกรรมทองถิ่น
โครงการ Art Lane ศิลปะในมอพบศิลปะในเมือง
จัดตั้งศูนยเยาวชนเทศบาลนครขอนแกน
กิจกรรมสรางสรรควันแหงความรัก
พัฒนาบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแกน
กิจกรรมเด็กนอกระบบในเขตเทศบาล
แขงขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแกน
แขงขันกีฬาตานยาเสพติด
การแขงขันกีฬาแหงชาติครั้งที่ 30
รณรงคเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแกเด็ก และเยาวชน
ปลูกจิตสํานึกใหม

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการศึกษา

หนา
210

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

211
212
213
214
215
217
218
219
220

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

221
221
224
225
225
226
227
227
229
229
230
231
232
233

185

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุน
ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โครงการ
โครงการรณรงคปองกันภัยและระงับอัคคีภัย
โครงการคัดเลือก อปพร.ดีเดน ประจําป
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร.และกิจกรรมตางๆ
โครงการฝกอบรม อปพร.
โครงการฝกซอมการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยและวาตภัย
โครงการจัดตั้งเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการฝกซอมดับเพลิงประจําเดือน
กอสรางอาคารสถานีดับเพลิงแหงที่ 5
คากอสรางติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV
ติดกลองวงจรปดในอาคารสํานักงานกองสวัสดิการสังคมและชุมชนเขตเทศบาล
นครขอนแกน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการชาง
กองสวัสดิการสังคม

หนา
235
235
236
236
237
237
238
238
239
239

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุน
ยุทธศาสตร : การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
เปาประสงค (Goal) : ชุมชนมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
ที่
1
2
3
4
5

โครงการ
โครงการถนนคนเดินขอนแกน
สงเสริมการมีสวนรวมชุมชนในการพัฒนาสิ่งลอมและเพิ่มรายไดทองถิ่น
สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการทําความสะอาดถนนสายหลัก
สงเสริมชุมชนเก็บขนขยะเอง
โครงการกอสรางปรับปรุงตลาดโตรุงรวมจิตร

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการชาง

หนา
241
241
242
243
243

186
สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุน
ยุทธศาสตร : อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

โครงการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการจัดประกวดการประดับตกแตงไฟเฉลิมพระเกียรติ
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการจัดกิจกรรมชีวิตปลอดภัยถวายพอหลวง
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการเทิดทูนบุญคุณพอหลวง
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนเพื่อพอหลวง
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายพอหลวง
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการจัดพิธีวางพานพุมเฉลิมพระเกียรติ
สํานักปลัดเทศบาล
กิจกรรมเฉลิมฉลองวันที่ 5ธันวามหาราช และงาน บุญคูนเมืองขอนแกน
สํานักการชาง
กิจกรรมสงทายปเกาและตอนรับปใหม
สํานักการชาง
โครงการประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
สํานักการชาง
ฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
ทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม
สํานักการศึกษา
จัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานตอีสานเทศกาลดอกคูน-เสียงแคนและถนนขาวเหนียว สํานักการศึกษา
ประเพณีออกพรรษาไตประทีปโคมไฟและวิถีอีสาน
สํานักการศึกษา
จัดงานประเพณีวันเขาพรรษา
สํานักการศึกษา
ทําบุญทอดเทียนระหวางพรรษา
สํานักการศึกษา

หนา
246
246
247
248
248
249
249
250
251
252
252
253
254
255
256
256

187
สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุน
ยุทธศาสตร : พัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
เปาประสงค (Goal) : มีสถานบริการสุขภาพมีคุณภาพและลดอัตราปวยลดลง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โครงการ
โครงการสุขภาพดีมีหลักประกัน
โครงการรานอาหารติดดาว
โครงการชาวนครขอนแกนรวมใจ ลด ละ เลิก การใชเพื่อผลิตน้ํามันทอดซ้ํา 84,000
ลิตร
โครงการถายทอดองคความรูเกษตรผสมผสานกับการสรางสุขภาวะ สิ่งแวดลอมสังคม
วิถีชีวิต เศรษฐกิจ"1 ตร.ม 100 - 1ไร 1 แสน"
บริจาคโลหิต 840,000 ซีซีเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
โครงการศึกษาพัฒนาระบบบริการสุขภาพเทศบาลนครขอนแกน
โครงการฟนฟูสุขภาพ ผูพิการ /ผูสูงอายุปวยเรื้อรัง
โครงการสงเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหวางตั้งครรภและหลังคลอด
โครงการรูเทาทันมัจจุราชสีชมพู

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ

หนา
259
260
261

สํานักการสาธารณสุขฯ

252

สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ

263
265
265
266
268

188

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุน
ยุทธศาสตร : สรางสังคมเอื้ออาทร
เปาประสงค (Goal) : ผูดอยโอกาสในสังคมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

โครงการ
โครงการคนขอนแกนไมทอดทิ้งกันภาคสนาม
โครงการคนขอนแกนไมทอดทิ้งกันภาคสนาม
โครงการคนขอนแกนไมทอดทิ้งกัน(สํานักปลัด)
โครงการคนขอนแกนไมทอดทิ้งกัน(ฝายขนสง)
โครงการจางนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนฤดูรอน
โครงการ อิ่มทอง อุนใจใกลบานกับรานขาวแกงน้ําใจคนในชุมชน
โครงการบริหารจัดการและนําเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสมาชวยเหลือผูพิการและ
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแกน
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อชวยเหลือผูพิการในเขตเทศบาลนครขอนแกน
คนขอนแกนไมทอดทิ้งกันภาคสนาม
กิจกรรมโครงการคนขอนแกนไมทอดทิ้งกันภาคสนาม
ออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ (คนขอนแกนไมทอดทิ้งกัน)
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในชุมชน เขตเทศบาลนครขอนแกน
โครงการบานมั่นคง
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ
การสงเคราะหผูปวยเอดส / ผูปวยเรื้อรัง
สงเคราะหครอบครัวผูประสบปญหาความเดือนรอนยากจนและดอยโอกาส
แบงปนน้ําใจเพื่อผูดอยโอกาส (อิ่มทอง อุนใจใกลโรงเรียน)
รวมพลคนขอนแกนไมทอดทิ้งกัน
โครงการคนขอนแกนไมทอดทิ้งกันภาคสนาม(กองวิชาการ)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการคลัง
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล

หนา
271
271
272
273
273
273
275

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา
สํานักการชาง
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน

276
277
277
278
279
279
280
280
281
281
283
284

ยุทธศาสตร : การสรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน
เปาประสงค : การสงเสริมใหภาคประชาชนเขมแข็ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง
KPI เทศบาลที่....... 6ส รอยละของเรื่องที่ไดรับแจงเหตุเดือดรอนรําคาญของสํานักการสาธารณสุขฯ
ตองไดรับการตรวจสอบและแกไขภายในกําหนดระยะเวลา
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
1 อาสาสมัครแกไขปญหา 1.เพื่อใหผูนําชุมชนมีสวนรวมใน 1.จัดอบรมและแตงตั้งตัวแทน
สิ่งแวดลอม
การแกไขปญหาเหตุเดือดรอน
ชุมชนที่จะเปนตัวแทนการไกล
เกลี่ยและติดตามการแกไขปญหา
" สายตรวจเหตุรําคาญ" รําคาญ
2.เพื่อใหมีการตรวจตรา และเฝา เหตุเดือดรอนรําคาญชุมชนละ
ระวังการเกิดมลพิษทางสิ่งแวดลอม ทาน
ที่มีผลตอสุขภาพในชุมชนอยาง
2.ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ
ครอบคลุมและตรงประเด็นความ การแจงและแกไขเหตุรําคาญ
เดือดรอน
ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1.การแกไขปญหาเหตุ สํานักการสาธารณสุขฯ
และติดตามผลการแกไข
ปญหามีความครอบคลุม
และรวดเร็ว
2.ประชาชนมีสวนรวมใน
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
และมีผลกระทบกับคนใน
ชุมชน
3.เกิดความสมานฉันทให
กับผูรองและผูถูกรองเรียน
4.มีเครือขายรับเรื่องรอง
เรียนที่อยูในพื้นที่ทําให
การแกไขปญหาตรง
ประเด็น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการเสริมสราง
- เพื่อสรางกระบวนการเรียนรู
-สงเสริมการมีสวนรวมและ
100,000
100,000
100,000
ศักยภาพการกระจาย
การกระจายอํานาจสูชุมชนภายใต กระจายอํานาจสูชุมชนในการ
(เงินรายได) (เงินรายได) (เงินรายได)
อํานาจและมีสวนรวม
โครงการเทศบาลเล็กใน
จัดทําแผนปฏิบัติการกระจาย
ของเทศบาลนครขอนแกน เทศบาลใหญ
อํานาจสูชุมชนรวมถึงการติดตาม
- เพื่อสรางการทํางานแบบมี
โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาล
สวนรวมระหวางภาครัฐและ
ใหญและรวมรับรูผลการดําเนิน
ประชาชน
งาน ปญหาแนวทางแกไขปญหา
- เพื่อสรางความเขมแข็งภาค
เพื่อถอดบทเรียนการดําเนิน
ประชาชนในการพัฒนาชุมชน
การกิจกรรมโครงการตางๆที่
ไดรับงบประมาณจากเทศบาล

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งกันและกันโดยการ
ทบทวนบทเรียนและประ
สบ-ารณการดําเนินการตาม
ภารกิจที่เทศบาลไดถายโอน
ใหกับชุมชน อันจะนําไปสู
การปรับปรุงแกไขและ
พัฒนาตอไป
- ไดแผนปฎิบัติการ การ
กระจายอํานาจภายใต
โครงการเทศบาลเล็กใน
เทศบาลใหญ ประจําป

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการนักศึกษาใสใจ
วิถีชุมชน

-เพื่อสรางกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันระหวางพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ชุมชน นักศึกษาทุนเทศบาล
ระดับปริญญาตรีและนักศึกษา
ที่เขามาฝกงานในประเด็นการ
พัฒนาตาง ๆ ของเทศบาล
- เพื่อเปนการพัฒนาทักษะ
สังเคราะหขอมูลชุมชนใหได
มาซึ่งความรูแลวกอเกิดปญญา
นําไปสูการสรางประโยชน
ใหกับการพัฒนาชุมชน

- ดําเนินการจัดทํากระบวน
นักศึกษาทุนเทศบาล ระดับ
ปริญญาตรี และนักศึกษา
ฝกงานลงพื้นที่สัมผัส เรียนรู
ชุมชนตลอดระยะเวลาระหวาง
เดือน มีนาคม ถึงพฤษภาคม
ของทุกป โดยการดําเนิน
กิจกรรมดังกลาว มีผูเขารวม
กระบวนการประกอบดวย
หัวหนาสวนการงาน
พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาลตลอดจนชุมชนใน
เขตเทศบาล

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

50,000
50,000
50,000 - เกิดกระบวนการแลก
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) เปลีย่ นเรียนรูกันระหวาง
พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาลชุมชน นักศึกษา
ทุนเทศบาลระดับปริญญาตรี
และนักศึกษาที่เขามา
ฝกงานในประเด็นการ
พัฒนาตาง ๆ เทศบาล
- เกิดการพัฒนาทักษะ
สังเคราะหขอมูลชุมชนให
ไดมาซึ่งความรู แลวกอเกิด
ปญหานําไปสูการสราง
ประโยชนใหกับการพัฒนา
ชุมชน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

4 โครงการเสริมพลังชีวิต
เพื่อเพื่อนผูพิการ

- สรางพื้นที่ของการใหกําลังใจ
และเพิ่มตนทุนของการสะสม
วัฒนธรรมการดูแลและเยียวยา
ความรูสึกเสริมพลังชีวิตใหเพื่อน
ผูพิการดวยกันรวมถึงสรางกิจกรรม
ถวายพอ

- คณะกรรมการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร เพื่อชวยเหลือ
ผูพิการในเขตเทศบาลนคร
ขอนแกน(ประธานคณะกรรมการเปนตัวแทนผูพิการ) การลง
เยี่ยมและพบปะผูพิการในเขต
เทศบาลที่ขึ้นทะเบียนในโครงการคนขอนแกนไมทอดทิ้งกัน
จํานวน 84 ราย พรอมมอบ
ของเยี่ยมใหแกผูพิการ 84 ราย
ในการเฉลิมฉลองครบรอบ
84 พรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

30,000
30,000
30,000 -ไดจัดกิจกรรมความดีงาม
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) ถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 เฉลิม
ฉลองครบรอบ 84 พรรษา
- เกิดพื้นที่ของการสราง
กิจกรรมความดีงามในการ
แบงปนความรูสึกดีใหแก
กันและกันของคนในสังคม
โดยเฉพาะคนพิการดวยกัน
เองที่จะแบงปนกําลังใจให
แกกันและกัน
-ไดสะสมตนทุนของ
วัฒนธรรมของสังคมเอื้อ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

อาทรเพื่อบานเมืองที่นาอยู

5 โครงการขอบคุณประชาชน - เพื่อแสดงความขอบคุณใหกับ
ที่เปนสวนหนึ่งในการ
ประชาชนที่มีสวนรวมในการ
พัฒนาเมืองขอนแกน
พัฒนาเมืองขอนแกน

- ดําเนินการจัดกิจกรรมแสดง
ความขอบคุณประชาชนที่มี
สวนรวมในการพัฒนาเมือง
เชน เปนวิทยากรในการใหคํา
แนะนํา บรรยายใหความรูแก
คณะศึกษาดูงาน เปนตน

250,000
250,000
250,000 - เปนการแสดงความขอบ
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) คุณสําหรับประชาชนที่มี
สวนรวมในการพัฒนาเมือง
ขอนแกน

สํานักปลัดเทศบาล

6 โครงการสนับสนุน
หนวยงานของรัฐ
หรือหนวยงานอันเปน
สาธารณะประโยชน

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนราชการหรือหนวยงานอื่น
ของรัฐในภารกิจดานการศึกษา
ดานสาธารณสุข หรือภารกิจ

9,800,000 9,800,000 9,800,000 - หนวยงานอื่นไดมีการ
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) ดําเนินงานตามอํานาจ
หนาที่ของเทศบาลเพื่อให
สังคมเกิดความเขมแข็งขึ้น
เนื่องจากองคกรสาธารณะ

สํานักปลัดเทศบาล

- เพื่ออุดหนุนโครงการของ
หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงาน
อันเปนสาธารณะประโยชนอื่น
ที่ดําเนินการแทนเทศบาลใน
ภารกิจอํานาจหนาที่ของเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือจายเปนเงินอุดหนุน
แกองคกรประชาชน องคกร
การกุศลและองคกรที่จัดตั้ง
ตามกฎหมาย โดยดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ ตามที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 ม.ค.53
7 โครงการการมีสวนรวม
ในการพัฒนาเมือง

- เพื่อสงเสริมการใหความรูดาน
ระเบียบตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางถูกตอง

-ประชาชนผูมีสวนรวมในการ
พัฒนาเมืองจํานวน 60 คนมีความ
รูความเขาใจในการทํางานของ
เทศบาลมากยิ่งขึ้น

12,000
(งบรายได)

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ประโยชนไดนําเงิน
อุดหนุนไปใชเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนตอประชาชน

- เกิดความสัมพันธอันดี
ระหวางภาครัฐและภาค
ประชาชน

สํานักการคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 การประชุมประจําเดือน -เพื่อสนับสนุนใหองคกรใน
-จัดประชุมใหคณะกรรมการ
370,000
370,000
370,000
คณะกรรมการชุมชนยอย ชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน ชุมชนและองคกรในชุมชน
และกัน มีสวนรวมรับรู รวมคิด เดือนละ > 1 ครั้ง
รวมกําหนดแนวทางการพัฒนา
-จัดประชุมอดีตประธาน
ทองถิ่น รวมติดตามตรวจสอบ
ชุมชน 4 เดือน/ครั้ง
การ ดําเนินงานของเทศบาล
กอใหเกิดความสํานึกรัก
หวงแหนทองถิ่นของตนเอง
ตองการพัฒนาทองถิ่นของตน
ใหเจริญกาวหนา ลดปญหาความ
ขัดแยง เพื่อใหไดขอยุติ ขอสรุป

9 โครงการอบรมแนวทาง
การ พัฒนาชุมชนในเขต

- เพื่อใหองคกรภาคประชาชน
ไดรับความรูประสบการณ

-จัดอบรม ทัศนศึกษาดูงาน
ใหกับองคกรภาคประชาชน

3,500,000

3,500,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

-ประชาชนในเขตเทศบาล
นครขอนแกนไดรวม
กําหนดแนวทางแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการพัฒนา
ทองถิ่นและรวมตรวจสอบ
ติดตามการดําเนินงานของ
เทศบาลมากขึ้น
-ประชาชนไดขอยุติขอสรุป
สูการปฏิบัติที่ตรงตามความ
ตองการของประชาชน อยาง
แทจริงและเกิดประโยชน
ตอประชาชนสูงสุด

กองสวัสดิการสังคม

3,500,000 - ผูนําในชุมชนมีความ
รูความเขาใจและ

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาลนครขอนแกน
- เพื่อพบปะแสดงความคิดเห็น ในเขตเทศบาล เชน
ซึ่งกันและกัน เกิดการ
คณะกรรมการชุมชนยอย
แลกเปลี่ยนเรียนรู ความรักความ ชมรม อ.ส.ม., อส.ปต., คตช.
สามัคคีในกลุมองคกรภาค
ชมรม อ.ป.พ.ร.
ประชาชน ใหเปนองคกรที่
ตํารวจบาน (ร.ป.ม.)
เขมแข็ง
องคกร ฯ อส.พด., กพ.สท.
ชมรมผูสูงอายุ
เครือขายโตะจีน
เครือขายชุมชนตาง ๆ

10 การรณรงคเพื่อยุติความ

-เพื่อรณรงคใหประชาชนใน

-จัดกิจกรรมวันรณรงคยุติ

30,000

30,000

30,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ประสบการณที่ได
รับกลับมาพัฒนาชุมชน
ตนเอง ผูนําในชุมชนไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรู
ความคิดเห็น
ในการพัฒนาทองถิ่นของ
ตน
-ผูนําชุมชนไดศึกษาดูงาน
และ นําประสบการณและ
ตัวอยาง การพัฒนาของ
ชุมชนอื่น ๆ มาพัฒนา
ชุมชนทองถิ่น ของตน
-ไดพัฒนาทักษะความเปน
ผูนําที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
-อาสาสมัคร ฯ ไดแสดง

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รุนแรงที่มีตอเด็กและสตรี เทศบาลเกิเขต ดความตระหนัก ความรุนแรงที่มีตอเด็กและ
ในเขตเทศบาลนคร
วาทุกคนเปนบุคคลสําคัญที่มี
สตรี จํานวน 1 ครั้ง / ป
ขอนแกน
สวนรวม ปองกันและยุติความ
ผูรวมกิจกรรม > 1,500 คน
รุนแรงตอ เด็กและสตรี

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

พลัง และรวมรณรงคให
ประชาชนเกิดความตระหนัก
มีสวนรวมปองกันและยุติ
ความรุนแรงตอเด็ก/สตรี
มากขึ้น
-ปญหาการกระทํารุนแรง
ใน เด็กและสตรีลดลง

11 การเลือกตั้งคณะกรรมการ -เพื่อสรรหาผูแทนในชุมชน
ชุมชนยอย
ทําหนาที่เปนผูประสานความ
รวมมือระหวางประชาชนใน
กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน

-จัดกิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชนยอยปละ
ไมนอยกวา 48 ชุมชน

96,000

96,000

96,000

-ประชาชนมีความเขมแข็ง
พึ่งตนเองได
-ประชาชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น

กองสวัสดิการสังคม

12 โครงการอบรมผูประกาศ -เพื่อใหมีความรูความเขาใจ
ขาวหอกระจายขาว
ทักษะในการประกาศขาว

-จัดอบรมผูประกาศขาว
หอกระจายขาวในชุมชน

100,000

100,000

100,000

-มีความรู ความเขาใจ
ทักษะในการประกาศขาว

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทคนิคการพูด และการนําเสนอ จํานวน 200 คน
ขาวแบบเสียงตามสายสรางผูนําใน
ระบบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน
13 โครงการฝกอบรมและ
-เพื่อใหเกิดการรวมกลุมกัน
สงเสริมอาชีพในชุมชน ประกอบอาชีพเพื่อหารายได
เขตเทศบาลนครขอนแกน ครอบครัวเพิ่มขึ้น
-สงเสริมกลุมอาชีพใหมีการ
บริหารจัดการธุรกิจชุมชนใหมี
ความมั่นคงมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
-สงเสริมกลุมอาชีพผูดอย
โอกาส คนขอนแกนไมทอดทิ้งกัน
-เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน
14 สงเสริมการแขงขันกีฬา
ชุมชนยอยในเขตเทศบาล เขตเทศบาลนครขอนแกนใช
นครขอนแกน
เวลาวางใหเกิดประโยชนดวย
การเลนกีฬา ทําใหประชาชน
มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

เทคนิคการพูดและการนํา
เสนอขาวแบบเสียงตามสาย

-มีการรวมกลุมเพื่อจัดตั้ง
เปน กลุมอาชีพพัฒนารายได
ในชุมชน จํานวนไมนอยกวา
20 กลุม

270,000

270,000

270,000

- เกิดการรวมกลุมอาชีพขึ้น
ในชุมชน
- สมาชิกกลุมอาชีพมี
รายได เพิ่มขึ้น
- มีการพัฒนากลุมอาชีพ
เดิม อยางตอเนื่อง

กองสวัสดิการสังคม

-ประชาชนในเขตเทศบาลได
รวมกิจกรรมกีฬาเพื่อสงเสริม
สุขภาพกาย สุขภาพจิต
มีความรักและสามัคคีใน
หมูคณะ ทั้ง 90 ชุมชน

2,200,000

2,200,000

2,200,000 -ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรวมกิจกรรมกีฬาเพื่อสง
เสริมสุขภาพกาย สุขภาพ
จิตมีความรักและสามัคคีใน
หมูคณะ ทั้ง 90 ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หางไกลสิ่งเสพติด
-เพื่อสงเสริมความสามัคคี
ความสมานฉันทในชุมชน
15 รณรงคตอตานยาเสพติด - เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
-ประชาชน > 90 ชุมชน ใน
140,000
140,000
140,000
ใน เขตเทศบาลนคร
ในการจัดกิจกรรมรณรงค
เขตเทศบาลนครขอนแกน
ขอนแกน
ตอตานยาเสพติดในชุมชน
รวมรณรงคตอตาน
ยาเสพติดในชุมชน
16 การสรางเครือขายเยาวชน -ประชุม/อบรมสมาชิก ฯ เพื่อ
สมาชิก ทูบีนัมเบอรวัน สรางเครือขายเชื่อมโยงกิจกรรม
และการดําเนินงานโครงการ ฯ

1.อบรมสมาชิกทูบีนัมเบอรวัน
11 ร.ร. จํานวน 220 คน
เปนเงิน 150,000.- บาท
2.แกนนําทูบีนัมเบอรวัน 3 รุน
จํานวน 300 คน เปนเงิน
175,000.- บาท
3. กิจกรรมครอบครัว ทูบี
นัมแบอรวัน 80 ครอบครัว

400,000

400,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

เพิ่มขึ้น 70 %

-ประชาชนเกิดความรัก
ความสามัคคี และตระหนัก
ในการมีสวนรวมแกไข
ปญหาและตอตานยาเสพติด
ในชุมชน
400,000 - เด็ก เยาวชน สมาชิก ทูบีฯ
ในชุมชนเขตเทศบาล ฯ
และในจังหวัดขอนแกน
มีกิจกรรมเชิงสรางสรรค
ในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
สรางภูมิคุมกัน กระชับ
ความสัมพันธระหวาง

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เปนเงิน 100,000 บาท
4. กิจกรรมบานสีขาว ชุมชน
สีขาว (ชุมชนตนแบบ2 ชุมชน
บานสีขาว 10 หลัง)
เปนเงิน 100,000 บาท
5. อบรมสมาชิก ทูบี นัมเบอร
วันโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เปนเงิน 50,000 บาท

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
พอ แม ลูกเพื่อเปน
เกราะปองกันยาเสพติด
ในครอบครัว
- สนับสนุนกิจกรรมการ
ปอง กันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในชุมชน นํารอง
2 ชุมชนโดยมีบานตนแบบ
> 20หลัง
- โรงเรียนมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมสนับสนุน
การเฝาระวัง ปองกัน แกไข
ปญหายาเสพติดใน
โรงเรียนและกิจ
กรรมในศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในโรงเรียนแหงที่ 2

หนวยงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 เวทีชาวบาน

- เพื่อสนับสนุนใหกลุม
องคกรชุมชนประชาชนทั่วไป
เครือขายภาคีตาง ๆ ทั้งภาค
รัฐและเอกชนมีโอกาสแสดง
ศักยภาพการมีสวนรวมคิด
รวมกําหนดแนวทางการ
พัฒนาทองถิ่น รวมตรวจสอบ
ติดตามการดําเนินงานของ
เทศบาล กอใหเกิดความ
สํานึกรัก หวงแหนทองถิ่น
ของตนเองตองการพัฒนาทอง
ถิ่นของตนใหเจริญกาวหนา
- เพื่อใหไดขอยุติ ขอสรุป
นําไปสูการปฏิบัติ ที่ตรงตาม
ความตองการของประชาชน

- จัดเวทีประชุมประชาคม
ใหประชาชนไดแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องที่จะสงผล
กระทบตอประชาชนตาม
สภาพปญหาและความ
ตองการของประชาชน
> 25 % ของการมีสวนรวม/ป

200,000

200,000

200,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

-ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรวมกําหนดแนวทางแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นในการ
พัฒนาทองถิ่นและรวมตรวจ
สอบติดตามการดําเนินงาน
ของเทศบาลมากขึ้น
-ประชาชนไดขอยุติขอสรุป
สูการปฏิบัติที่ตรงตามความ
ตองการของประชาชนอยาง
แทจริงและเกิดประโยชนตอ
ประชาชนสูงสุด
- ลดปญหาความขัดแยง
ในการดําเนินกิจกรรม
ระหวางภาครัฐ/ภาคเอกชน
และประชาชน

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
18 อบรมอาสาสมัครพิทักษ - เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
สิทธิสตรี และเด็กในเขต และเปนแกนนําในการคุมครอง
เทศบาลนครขอนแกน
สิทธิสตรีและเด็กที่ถูกทารุณกรรม
- เพื่อขจัดปญหาการสรางทัศน
คติ คานิยมที่ผิด การแจงเหตุ
ซึ่งกอใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบ
กดขี่ขมเหงสตรีและเด็กในชุมชน
19 อบรมชุมชนเทศบาลนคร เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา
ขอนแกนรวมแกไข
ประชาชน ชุมชน มีสวนรวม
ปญหา การคามนุษย
ในการเฝาระวังปองกันตนเอง
ครอบครัวชุมชนใหหางไกล
จากปญหาการคาแรงงานเด็ก
สตรีที่ผิดกฎหมาย
20 แสงสวางทั่วหลา 84
พรรษารมเย็น

สนับสนุนการจัดประกวดตก
แตงซุมไฟเฉลิมพระเกียรติ

อบรมอาสาสมัคร จํานวน
100 คน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

63,000

63,000

63,000 - เกิดการปฏิบัติที่เอื้อตอการ
ปกปองคุมครองสิทธิเด็กและ
สตรี ไมใหถูกกดขี่ขมเหง
- ชุมชนเปนชุมชนนาอยู
เอื้ออาทร ชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน

กองสวัสดิการสังคม

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
11 โรงเรียน
ชุมชน 90 ชุมชน
อบรมจํานวน 4 รุน ๆ ละ 200
คน รวม 800 คน

100,000

100,000

100,000 นักเรียน นักศึกษาประชาชน
ในเขตเทศบาล ฯไดรับการ
พัฒนาความรูและลดปญหา
ทางสังคม ดานการคามนุษย

กองสวัสดิการสังคม

40 ชุมชน

452,800

452,800

452,800 ชุมชนแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี สํานึกในพระ

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ในชุมชน
21 อบรมครอบครัวทูบี
นัมเบอรวัน

- เพื่ออบรมสมาชิกในครอบครัว
ไดมี "ภูมิคุมกัน" ปองกันกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในครอบ
ครัว

จํานวน 84 ครอบครัว

22 บานสีขาวชุมชนสีขาว

- เพื่ออบรมเยาวชน ประชาชน
ในเขตเทศบาลนครขอนแกน
ไดมี "ภูมิคุมกัน" ปองกันกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในชุมชน

จํานวน 90 ชุมชน

23 อบรมสมาชิกทูบีนัม
เบอรวันในโรงเรียน
เทศบาลวัดกลาง

- เพื่ออบรมสมาชิกทูบีนัมเบอร
วัน ในโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ไดมีการสรางเครือขายเชื่อมโยง

เยาวชน นักเรียน โรงเรียน
เทศบาลวัดกลาง

100,000

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

100,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

มหากรุณาธิคุณ ทรงมี
พระชนมายุ 84 พรรษา

- สมาชิกในครอบครัว
ปลอดภัยจากยาเสพติด
- สมาชิกในครอบครัวมี
สวนรวมในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
100,000 - เยาวชน และประชาชน
ปลอดภัยจากยาเสพติด
- เยาวชน และประชาชน
มีสวนรวมในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
50,000 - นักเรียน เทศบาลวัดกลาง
ไดมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกัน

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กิจกรรม และการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการทูบีนัม
เบอรวัน
24 ประกวดกองทุนชุมชนตน - เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
แบบ
กิจกรรมของกองทุนใหเกิดการ
ตอยอด
- เพื่อเปนตนแบบใหกับชุมชน
ที่มีปญหาดานการบริหารจัดการ
ของกองทุน
- เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนที่มีระบบการ
บริหารจัดการที่ดีในกองทุน

กองทุนชุมชนในเขตเทศบาล
นครขอนแกน จํานวน 204
กองทุน

25 อบรมทบทวนอาสาสมัคร - เพื่อใหอาสาสมัครพิทักษสิทธิ
พิทักษสิทธิสตรีและเด็ก สตรีและเด็ก มีโอกาสไดแลก

อสพด. รุนที่ 1-10จํานวน100 คน

50,000

50,000

50,000

50,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
- นักเรียน เทศบาลวัดกลาง
ไดมีสวนรวมในการแกไข
ปญหายาสเพติดในโรงเรียน

50,000 - ชุมชนมีการบริหารจัดการ
กองทุนอยางมีประสิทธิภาพ
- ชุมชนมีรายรายไดหมุน
เวียนในกองทุนอยาง
ตอเนื่อง

50,000

หนวยงานที่รับผิดชอบ

- อาสาสมัครไดมีโอกาสแลก
เปลี่ยนเรียนรู และเกิด

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
ทํางานในชุมชนของรุนที่ 1-10

26 หองเรียนสีขาว

- เพื่ออบรมนักเรียนใหมี
"ภูมิคุมกัน" ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในโรงเรียน
เขตเทศบาลนครขอนแกน

27 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
อยางมีสวนรวม"แผนเพื่อ
ชีวิตสูความพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริในหลวง"

- เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู - จัดกิจกรรมสรางกระบวนการ
และสรางการมีสวนรวมจากทุก เรียนรูดานการจัดทําแผนชุมชน
ภาคสวนในการรวมคิดรวมกําหนด และแผนพัฒนาเทศบาล
แนวทางในการพัฒนาเมือง

11 โรงเรียน ๆ 2 หองเรียน

100,000

100,000

100,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ประสบการณตอการทํางาน
- อาสาสมัครไดทําความ
รูจักกับองคกร/เครือขาย
ที่รวมปฏิบัติงาน
-นักเรียนในโรงเรียน
ปลอดภัยจากยาเสพติด
- นักเรียนในโรงเรียนมี
สวนรวมในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด

กองสวัสดิการสังคม

กองวิชาการและแผนงาน
340,000
340,000
340,000 - มีแผนพัฒนาเทศบาล
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) ทีเ่ กิดจากการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนและชุมชนเกิด
กระบวนการเรียนรูดานการ
จัดทําแผนมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
28 โครงการจัดประชุม
สภาเมืองขอนแกน

29 โครงการความดี
ที่ขอนแกน

- เพื่อเปดโอกาสให
ประชาชนไดรวมแสดงความ
คิดเห็นอันเปนประโยชน
ตอการจัดกิจกรรมหรือการ
ดําเนินการตามภารกิจตาง ๆ
อันเปนสาธารณะของ
เทศบาลนครขอนแกน
- เพื่อสรางความเขาใจและ
ลดความขัดแยงในการ
ดําเนินการตามภารกิจตาง ๆ
ของเทศบาลนครขอนแกน
เพื่อยกยองบุคคลที่ทําคุณงาม
ความดีใหกับเมืองขอนแกน
ทั้งในดานการศึกษา สังคม

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

- จัดเวทีประชุมสภาเมือง
เพื่อรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชนในภารกิจตาง ๆ
ที่ดําเนินการ จํานวน2 ครั้ง

กองวิชาการและแผนงาน
160,000
160,000
160,000 - ประชาชนไดรวมแสดง
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) ความคิดเห็นอันเปน
ประโยชนตอการจัด
กิจกรรมหรือการ
ดําเนินการตามภารกิจตาง ๆ
อันเปนสาธารณะของ
เทศบาลนครขอนแกน

คัดเลือกและคนหาบุคคลที่ทําคุณ
งามความดีใหกับเมืองขอนแกน
จํานวน 84 คน จัดทําวีดีทัศนและ

200,000
(งบรายได)

-

-

บุคคลที่ทําคุณงามความดีให กองวิชาการและแผนงาน
กับเมืองขอนแกนไดรับ
ความภาคภูมิใจเปนแรงบัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม
เผยแพรประวัติ หรือความดีของ
เพื่อเผยแพรบุคคลที่ทําคุณงาม
บุคคลที่ทําความดีใหกับเมือง
ความดีใหกับเมืองขอนแกน
ขอนแกน จํานวน 84 คน
ใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ
และเปนตัวอยางที่ดีใหเยาวชน
คนขอนแกนเพื่อเปนการเทิด
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ
30 โครงการถายทอดกระบวน เพื่อจัดประชุมหรือสานสัมพันธ
ทัศนสูการพัฒนาเมือง
เครือขายรัฐ เอกชน และประชาคม
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
การทํางานที่ไดมีสวนรวมตอการ
ดําเนินกิจการของเทศบาล

สานสัมพันธเครือขายรัฐเอกชน
และประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการทํางานที่ไดมี
สวนรวมตอการดําเนินกิจการ
ของเทศบาล

24,000

24,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ดาลใจใหชาวขอนแกนตอง
การทําความดีประชาชนชาว
ขอนแกนสํานึกพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสม
เด็จพระเจาอยูหัวฯ

24,000 เสริมสรางเครือขายใหเกิด กองวิชาการและแผนงาน
ความสัมพันธอันดี มีความ
เอื้ออาทรและสมานฉันท
ตลอดจนเสริมสรางเครือขาย
ใหเขมแข็ง

ยุทธศาสตร : การพัฒนากระบวนการเรียนรูข องประชาชน
และปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจที่ 2 : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
KPI ที่ 11 รอยละของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแกนที่ผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อใหคณะกรรมการประเมิน - โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
1 สงเสริมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและประเมิน ภายในสถานศึกษามีความรู
นครขอนแกนทั้ง 11โรงเรียน
คุณภาพการศึกษาของ
ในการประเมิน
สถานศึกษา
- เพื่อใหสถานศึกษาได
มาตรฐานการศึกษาของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น
- เพื่อใหสถานศึกษาได
มาตรฐานการรับรองของ สมศ.

ผานเกณฑมาตรฐานพิ่มขึ้นจากฐานเดิม 2.5%
ผานเกณฑมาตรฐานพิ่มขึ้นจากฐานเดิม 2.5%
ผานเกณฑมาตรฐานพิ่มขึ้นจากฐานเดิม 2.5%
งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000 - โรงเรียนไดรับการประเมิน
ภายในที่ครอบคลุมทั้ง 3 ดาน

ป 2555
ป 2556
ป 2557

- โรงเรียนสามารถรองรับการ
ประเมินที่สมบูรณและถูกตอง

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจที่ 2 : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
KPI ที่ 11 รอยละของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแกนที่ผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

2 สงเสริมการวิจัยทางการศึกษา

วัตถุประสงค
- เพื่อสงเสริมการทําวิจัยทางการ
ศึกษาของพนักงานครูและ
บุคลากรในสังกัด
- เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยทาง
การศึกษาของพนักงานครูและ
บุคลากรในสังกัด
- เพื่อนําผลงานวิจัยไปพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ผูบริหาร / พนักงานครู /
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนครขอนแกน
ทั้ง 11 โรงเรียน

ผานเกณฑมาตรฐานพิ่มขึ้นจากฐานเดิม 2.5%
ผานเกณฑมาตรฐานพิ่มขึ้นจากฐานเดิม 2.5%
ผานเกณฑมาตรฐานพิ่มขึ้นจากฐานเดิม 2.5%
งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000 30,000 - ครูและบุคลากรในสังกัดมี
การใชการวิจัยในการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอน
- ทําใหครูและบุคลากร
ในสังกัด
มีขวัญและกําลังใจในการวิจัย
ทางการศึกษา
- ทําใหการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดมีประสิทธิ
ภาพยิ่งขึ้น

ป 2555
ป 2556
ป 2557

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจที่ 2 : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
KPI ที่ 11 รอยละของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแกนที่ผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

3 โครงการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น 1. เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความ
เขาใจในเรื่องราวประวัติศาสตร
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
จังหวัดขอนแกน
2. เพื่อใหนักเรียนคิดอยางเปน
เหตุเปนผลเกี่ยวกับเรื่องราว
เหตุการณสําคัญตางๆใน
ขอนแกน
3.เพื่อใหนักเรียนมีทักษะการ
ปฏิบัติที่สะทอนใหเห็นถึง ผลดี
ตอเทศบาลนครขอนแกน
4. นักเรียนสามารถสะทอน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดทําหลักสูตรทองถิ่น เพื่อใช
กับเด็กในโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ทั้ง 11 โรง เชน
หลักสูตรศาลหลักเมือง
หลักสูตรสินไซ , สิ่งแวดลอม
ฯลฯ

ผานเกณฑมาตรฐานพิ่มขึ้นจากฐานเดิม 2.5%
ผานเกณฑมาตรฐานพิ่มขึ้นจากฐานเดิม 2.5%
ผานเกณฑมาตรฐานพิ่มขึ้นจากฐานเดิม 2.5%
งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000 150,000 1. นักเรียนมีความรึความเขาใจ
ความเปนมาทางประวัติศาสตร
ภูมิศาสตร ขนบธรรมเนียม
ประเพณี มรดกทางวัฒนธรรม
ของขอนแกน
2.นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห
สังเคราะห เรื่องราว เหตุการณ
สําคัญ ความเปนชาติไทย
เอกลักษณ ที่เปนอัตลักษณ
จากอดีตถึงปจจุบัน
3. นักเรียนในสังกัดเทศบาลมี
ความภาคภูมิใจในความเปน

ป 2555
ป 2556
ป 2557

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจที่ 2 : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
KPI ที่ 11 รอยละของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแกนที่ผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อัตลักษณเฉพาะของเทศบาล
นครขอนแกน

4 สงเสริมพัฒนาปราชญชาวบาน - เพื่อสงเสริมและพัฒนา
- จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร
ปราชญชาวบาน และครูพี่เลี้ยง ใหปราชญชาวบานในแตละ
แตละชุมชน
สาขา
- เพื่อเชิดชูเกียรติใหกับปราชญ
ชาวบาน

ผานเกณฑมาตรฐานพิ่มขึ้นจากฐานเดิม 2.5%
ผานเกณฑมาตรฐานพิ่มขึ้นจากฐานเดิม 2.5%
ผานเกณฑมาตรฐานพิ่มขึ้นจากฐานเดิม 2.5%
งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ไทย ความกลาหาญความเสีย
สละความซื่อสัตยของ
บรรพบุรุษ

ป 2555
ป 2556
ป 2557

20,000

20,000

20,000 - ปราชญชาวบานมีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น
- มีปราชญชาวบานหลากหลาย
สาขาขึ้น

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจที่ 2 : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
KPI ที่ 11 รอยละของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแกนที่ผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5 กิจกรรมการนําเสนอนวัตกรรม - เพื่อเปนการพัมนากระบวน
ทางการศึกษา กลุมสาระการ การจัดกิจกรรมเรียนรูของครู
เรียนรูปฐมวัย
ปฐมวัย ที่เอื้อตอการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเด็กอนุบาลกับพัฒนา
การตามวัย
- เพื่อเปนการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนของแตละกลุม
สาระปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
- เพื่อเปนการเปดเวทีและแลก
เปลี่ยนเรียนรูเผยแพร ประชาสัม
พันธผลงาน สื่อนวัตกรรมโรง-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ครูอนุบาลโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลทั้ง 11 โรง
จํานวน 55 คน
- นักเรียนชั้นอนุบาล
โรงเรียนในสังกัดทั้ง 11 โรง
จํานวน 1531 คน
- คณะผูบริหารเทศบาลและ
ผูที่เกี่ยวของ จํานวน 277 คน
รวมทั้งหมด 1863 คน

ผานเกณฑมาตรฐานพิ่มขึ้นจากฐานเดิม 2.5%
ผานเกณฑมาตรฐานพิ่มขึ้นจากฐานเดิม 2.5%
ผานเกณฑมาตรฐานพิ่มขึ้นจากฐานเดิม 2.5%
งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 55,000 60,000 - คณะครูปฐมวัยไดพัฒนา
สํานักการศึกษา
กระบวนการการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่เอื้อตอการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเด็กอนุบาลอยาง
เหมาะสมตามวัย
- คณะครูปฐมวัยมีการพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนของ
แตละกลุมสาระใหมีประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น
- คณะครูปฐมวัยมีเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานสื่อ

ป 2555
ป 2556
ป 2557

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจที่ 2 : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
KPI ที่ 11 รอยละของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแกนที่ผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เรียนในสังกัดเทศบาลฯ
6 โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตร - เพื่อสงเสริมครูปฐมวัยและ
ครูผูดูแลศูนยเด็กใหมีความรู
ทองถิ่นระดับปฐมวัย
ความเขาใจในการจัดทําหลัก
สูตรทองถิ่น
- เพื่อสงเสริมครูปฐมวัยและครู
ผูดูแลเด็กสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น
ระดับปฐมวัยไดอยางเหมาะสม
- เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ใหครูปฐมวัยและครูผูดูแลเด็ก
สรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน

- ครูอนุบาลโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลทั้ง 11 โรง
จํานวน 55 คน
- ครูผูดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 16 คน
- คณะผูบริหารเทศบาล
คณะกรรมาธิการ คณะ
อนุกรรมมาธิการและ
ผูเกี่ยวของ จํานวน
45 คน รวมทั้งหมด 116 คน

ผานเกณฑมาตรฐานพิ่มขึ้นจากฐานเดิม 2.5%
ผานเกณฑมาตรฐานพิ่มขึ้นจากฐานเดิม 2.5%
ผานเกณฑมาตรฐานพิ่มขึ้นจากฐานเดิม 2.5%
งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
นวัตกรรมทางการศึกษา

ป 2555
ป 2556
ป 2557

220,000

240,000

260,000 - คณะครูปฐมวัยและครูผูดูแล
ศูนยเด็กใหมีความรูความเขาใจ
ในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น
- ครูปฐมวัยและครูผูดูแลศูนย
เด็กสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น
ระดับปฐมวัยไดอยางเหมาะสม
- ครูปฐมวัยและครูผูดูแลศูนย
เด็ก สามารถสรางกระบวนการ
เรียนรูรวมกันและเชื่อมโยง
เปนองคความรูถายทอดสู

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจที่ 2 : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
KPI ที่ 11 รอยละของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแกนที่ผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
และเชื่อมโยงเปนองคความรู
ถายทอดสูเด็กนักเรียนและผู
เกี่ยวของในการทํางาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผานเกณฑมาตรฐานพิ่มขึ้นจากฐานเดิม 2.5%
ผานเกณฑมาตรฐานพิ่มขึ้นจากฐานเดิม 2.5%
ผานเกณฑมาตรฐานพิ่มขึ้นจากฐานเดิม 2.5%
งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เด็กนักเรียนและผูเกี่ยวของ
ในการทํางานเปนทีม

ป 2555
ป 2556
ป 2557

หนวยงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน / ปฏิรูปการศึกษา
ป 2555
คะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยระดับเขต/ระดับประเทศ รอยละ 0.5
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
ป 2556
คะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยระดับเขต/ระดับประเทศ รอยละ 0.5
KPI หลักที่ : 12 รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาหลักจากการประเมินระดับชาติ
ป 2557
คะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยระดับเขต/ระดับประเทศ รอยละ 0.5
และจากการประเมินการอาน
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 แขงขันนักเรียนคนเกง
- เพื่อเปนสนามทดสอบความรู
- นักเรียนไดแสดงความสามารถ
800,000
800,000
800,000 - นักเรียนในสังกัดเทศบาล
สํานักการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด
ความสามารถของครูและนักเรียน ตามศักยภาพของตนเอง
นครขอนแกนมีคุณภาพ
-เพื่อเปนการคัดเลือก
เพิ่มขึ้น
เทศบาลนครขอนแกน
นักเรียนตัวแทนเขารวมการ
- นักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง
- นักเรียนในสังกัดเทศบาล
แขงขันในระดับเขตการอยางตอเนื่อง
เกิดการใฝรูใฝเรียน
ศึกษาและระดับประเทศ
- นักเรียนในสังกัดเทศบาล
-เพื่อเปนการสนับสนุน
รูจักคิดวิเคราะห สังเคราะห
คาใชจายในการเดินทางไป
มีวิจารณญาณ สามารถ
รวมการแขงขันทางวิชาการ
สรุปองคความรูดวยตนเอง
ของตัวแทนเทศบาล
นักเรียนเทศบาลฯ
มีชื่อเสียงในดานวิชาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน / ปฏิรูปการศึกษา
ป 2555
คะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยระดับเขต/ระดับประเทศ รอยละ 0.5
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
ป 2556
คะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยระดับเขต/ระดับประเทศ รอยละ 0.5
KPI หลักที่ : 12 รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาหลักจากการประเมินระดับชาติ
ป 2557
คะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยระดับเขต/ระดับประเทศ รอยละ 0.5
และจากการประเมินการอาน
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 ประชุมวางแผนพัฒนาดาน - เพื่อศึกษาขอมูล อุปสรรคและ
- กลุมผูบริหารสถานศึกษา
144,000
144,000
144,000 - แนวทางการปฏิบัติการ
สํานักการศึกษา
การศึกษาในสังกัดเทศบาล ปญหาการดําเนินงานดานการ
ทั้ง 11 โรงเรียน
พัฒนาโรงเรียนในสังกัด
นครขอนแกน
ศึกษาเทศบาลนครขอนแกน
- ครูกลุมสาระวิชาการ 10 กลุม
เทศบาลที่มีคุณภาพชัดเจน
-เพื่อระดมทรัพยากรบุคคลมาใช
พนักงานครูไดรับการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาใหมี
พัฒนาอยางตอเนื่องสูครู
ประสิทธิภาพ
มืออาชีพ
-เพื่อใหมีการวางแผนพัฒนาดาน
การศึกษาใหเปนระบบสอดคลอง
กับแผนพัฒนาของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจที่ 2 : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
9 โครงการปลูกจิตสํานึกรักษ - เพื่อสรางกระบวนการเรียนรู
สิ่งแวดลอม
ที่หลากหลายและสอดคลองกับ
บริบทของพื้นที่
- เพื่อใหนักเรียนไดตระหนักถึง
คุณคาของการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย
เฉพาะเรื่องน้ําและขยะในจังหวัด
ขอนแกน
- เพื่อใหครู และนักเรียนมีสวน
รวมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
ในทองถิ่น

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมคายเครือขายเยาวชน
สิ่งแวดลอม จํานวน 100 คน
- กิจกรรมเวทีเครือขายสิ่งแวด
ลอมสัญจร จํานวน 6 ครั้ง/ป
จํานวน 80 คน/ครั้ง
- กิจกรรมงานธรรมยาตรา
จํานวน 70 คน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 - เด็กและเยาวชน ไดมีความ
เขาใจ และรูถึงปญหาสิ่งแวดลอม
ในทองถิ่นตนเอง
- เด็กและเยาวชนมีสวนรวม
ในการแกไขปญหาและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่นเรียนรู
รวมกัน
- สรางเครือขายในการทํางาน
ดานสิ่งแวดลอมระหวางเด็ก
เยาวชน และคณะครูดวย

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจที่ 2 : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการอบรมพัฒนาผูนํา
คณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแกน

- เพื่อสงเสริมใหผูนําสภา
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ไดพัฒนาตนเองในดาน
ภาวะผูนําและไดฝกทักษะ
การจัดกระบวนการเรียนรูรวมกัน
ดวยกระบวนการมีสวนรวมตาม
ระบอบประชาธิปไตย
- เพื่อปลูกฝงใหผูนํากิจการสภา
นักเรียนมีจิตอาสาและเปนผูมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาและกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม

- เด็กผูนําสภานักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายคณะครูอาจารย เจาหนาที่และผูมีสวน
เกี่ยวของ จํานวน150 คน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

150,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

200,000 - ผูนําสภานักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดฯ เปนผูมีภาวะผูนํา
มีความสามารถและมีทักษะใน
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
รวมกันทั้งในโรงเรียนและ
เครือขาย ดวยกระบวนการมี
สวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย
- ผูนําสภานักเรียนมีจิตอาสา
จิตสาธารณะ โดยมีการจัดกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจที่ 2 : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

11 จัดงานวันเด็กแหงชาติ

- เพื่อสรางขวัญกําลังใจให
กับเด็กและเยาวชน
- เพื่อใหเด็กและเยาวชนทั้งใน
ระบบและนอกระบบไดรับการ
ดูแลเอาใจใส อยางทั่วถึง
- เพื่อสงเสริมใหเด็กเยาวชน
ตระหนักถึงความสําคัญของ
ตนเองและวันเด็กแหงชาติ

- เด็กเยาวชนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครขอนแกน
/ โรงเรียนในเขตเทศบาล
และจังหวัดขอนแกน
จํานวน 25,000 คน

80,000

80,000

80,000 - เด็กเยาวชนมีขวัญ และ
กําลังใจที่ดี
- เด็กเยาวชนไดรับการดูแล
เห็นคุณคาความสําคัญของ
วันเด็กแหงชาติ

สํานักการศึกษา

12 โฮงมูนมังมีชีวิต

- เพื่อใหโฮงมูนมังเมืองฯ เปน
พิพิธภัณฑที่มีชีวิตมีกิจกรรม
เคลื่อนไหว

- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
นครขอนแกน และนักเรียน
นักศึกษา สถาบันการศึกษา

378,000

378,000

378,000 - เด็ก เยาวชน ประชาชน มี
ความรูความเขาใจเรื่องราว
ศิลปวัฒนธรรมเมืองขอนแกน

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจที่ 2 : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใหเยาวชนมีองคความรูใน
การศึกษาคนควาวัฒนธรรมทองถิ่น
-เพื่อสงเสริมการเรียนรูกิจกรรม
นอกหองเรียนของโรงเรียน
เทศบาลนครขอนแกน
- เพื่อประชาสัมพันธโฮงมูนมัง
- เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
นักศึกษามีสวนรวมในการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ทองถิ่นของตัวเอง และเกิด
สํานึกรักทองถิ่น
-เพื่อเปนการเผยแพรประชา สัมพันธโฮงมูนมังฯ
-เพื่อสงเสริมและพัฒนาโฮงมูนฯ

ในจังหวัดขอนแกน
- ประชาชน / ชุมชน และ
ผูสนใจทั่วไปในเขตเทศบาล
นครขอนแกนในจังหวัด
ขอนแกน
-ไดใชโฮงมูนมังเปนสถานที่
ใหความรูและจัดกิจกรรมตางๆ
ที่กอเกิดประโยชน
- นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย
และตางชาติ
- เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนชาวขอนแกน
ตลอดจนประชาชนทั่วไปได
รูจักและเขาชมโฮงมูนมัง

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
มากขึ้น
- เด็ก เยาวชน ประชาชน มี
สวนรวมในการอนุรักษศิลป
วัฒนธรรมทองถิ่น
- เกิดความรัก สามัคคีของ
ประชาชน และชุมชนในเขต
เทศบาลนครขอนแกน
- เด็ก เยาวชน ประชาชน มี
ความสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง
- เด็กและเยาวชนตลอดจน
ประชาชนทั่วไป รูจักโฮงมูน
มังเมืองขอนแกน
- เด็กและเยาวชนตลอดจน
ประชาชนทั่วไปไดใชโฮงมูนมัง

หนวยงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจที่ 2 : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
-เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็ก
เยาวชน ประชาชน เกิดความรัก
หวงแหนทองถิ่น
- เพื่อสงเสริมใหประชาชนและ
เยาวชนมีความรูและเกิดความภาค
ภูมิใจในประวัติความเปนมาของ
จังหวัดขอนแกน
-เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยว
และเปนแหลงศึกษาคนควา
แกผูสนใจโดยทั่วไป
- เพื่อใหมัคคุเทศกและเจาหนาที่
ไดรับความรูและเทคนิคใหมๆ
มาใชกับโฮงมูนมัง
- เพื่อศึกษารูปแบบการบริหาร

เพิ่มมากขึ้น
- มัคคุเทศกประจําโฮงมูนมัง
และเจาหนาที่ประจํา
จํานวน 80 คน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
เมืองเปนสถานที่จัดกิจกรรมตางๆ
- เด็กและเยาวชนตลอดจน
ประชาชนทั่วไปมีความรูและ
เกิดความภาคภูมิใจในประวัติ
ความเปนมาของจังหวัดขอนแกน
- ใชเปนแหลงทองเที่ยวและ
เปนแหลงศึกษาคนควาแกผูสนใจ
- มัคคุเทศกมีความรูเพิ่มเติม
ในดานตางๆ
- รูปแบบการบริหารจัดการ
และตัวโฮงมูนมังไดรับการ
ปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น
- มัคคุเทศกสามารถนําเสนอ
เรื่องราวภายในโฮงมูนมัง

หนวยงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจที่ 2 : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

จัดการพิพิธภัณฑอื่น
- เพื่อปรับปรุงและแกไขรูปแบบ
การบริหารจัดการโฮงมูนมัง
- เพื่อใหมัคคุเทศกไดรับความรู
เพิ่มเติมในดานตางๆ เชน พัฒนา
การบริหารจัดการโฮงมูนมัง
- เพื่อใหมัคคุเทศกไดรับความรู
เพิ่มเติมในดานตางๆ
13 โครงการเสนทางสายรุง

- เพื่อชวยลดภาระคาใชจายของ
ผูปกครองนักเรียนและเปน
สวัสดิการของนักเรียนผูท่ไี มมี
พาหนะในการเดินทางไปโรงเรียน
- เพื่อชวยบรรเทาปญหาการ
จราจรติดขัดในชวงเวลาเรงดวน

- เด็กนักเรียน จํานวน 300
คน/วัน
- บริการหนวยงานอื่นที่ขาด
แคลน 100 ครั้ง/ป
- นักเรียนในสังกัดเทศบาล
ศึกษาเรียนรูนอกหองเรียน

135,000

135,000

135,000 - ลดภาระคาใชจายของ
ผูปกครองนักเรียนและเปน
สวัสดิการของนักเรียนผูที่ไม
มีพาหนะในการเดินทางไป
โรงเรียน
- บรรเทาปญหาการจราจรติด

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจที่ 2 : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใหนักเรียนมีพาหนะ
สําหรับการเดินทางไปโรงเรียน
ที่สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
- เพื่อนํานักเรียนเดินทางไป
ศึกษาเรียนรูแหลงเรียนรูนอก
หองเรียน
14 โครงการปลูกฝงคุณธรรม - สงเสริมใหคนเปนคนดี โดยใช
จริยธรรมผานการเรียนรู วรรณกรรมพื้นบานสินไซเปน
วรรณกรรมทองถิ่น
ตัวขับเคลื่อน
- เพื่อสรางจิตสํานึกรักทองถิ่น
เพื่อรักษาและสืบทอดศิลปวัฒน ธรรมทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
- เพื่อนําองคความรูที่ไดจาก
วรรณกรรมพื้นบานสินไซ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

4 ครั้ง/1ป

- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
นครขอนแกน และนักเรียน
นักศึกษา สถาบันการศึกษา
ในจังหวัดขอนแกน
- ประชาชน/ชุมชน และ
ผูสนใจทั่วไปในเขตเทศบาล
นครขอนแกนในจังหวัด
ขอนแกน

150,000

150,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ขัดในชวงเวลาเรงดวน
- นักเรียนมีพาหนะสําหรับ
การเดินทางไปโรงเรียนที่
สะดวกสบายและปลอดภัย
- นักเรียนไดเดินทางไปศึกษา
เรียนรูแหลงเรียนรูนอกหองเรียน
150,000 - นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
นครขอนแกน และนักเรียน
นักศึกษา สถาบันการศึกษา
ในจังหวัดขอนแกน
ประชาชน/ชุมชนและผูสนใจ
ทั่วไปในเขตเทศบาลนคร
ขอนแกนในจังหวัดขอนแกน
เกิดจิตสํานึกรักทองถิ่นและมุง

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจที่ 2 : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
15 โครงการ Art Lane ศิลปะ - เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีกิจกรรม - เด็กและเยาวชนโรงเรียนใน
ในมอพบศิลปะในเมือง ทีห่ ลากหลายและแสดงออก
สังกัดเทศบาลนครขอนแกน
/ โรงเรียนในเขตเทศบาล
อยางถูกตอง
และจังหวัดขอนแกน

16 จัดตั้งศูนยเยาวชนเทศบาล - เพื่อจัดตั้งศูนยเยาวชนเมือง
นครขอนแกน

- จัดกิจกรรมสงเสริมการ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
350,000
350,000
350,000 - เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลรูจักใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน
- เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลมีกิจกรรมที่หลากหลาย
เหมาะกับความถนัดของตนเอง
1,500,000

1,500,000

1,500,000 - เกิดความพรอมในการเปด

- เพื่อเปนศูนยเรียนรูและสงเสริม

สรางจิตสํานึกรักทองถิ่น

ศูนยเยาวชนและครอบครัว

กิจกรรมทางเลือกสําหรับเยาวชน

- จัดกิจกรรมสงเสริมปลูกฝง

- เจาหนาที่ศูนยเยาวชนและผูที่

- เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการ

ใหคนเปนคนดี

เกี่ยวของกับโครงการสามารถ

ศึกษาและนันทนาการสําหรับ

นําหลักแนวคิดมาใชประโยชน

เยาวชน

ในการดําเนินชีวิตประจําวันได

- เพื่อสรางเครือขายการเรียนรู

- เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน

ตามอัธยาศรัยสําหรับเยาวชน

ที่เชื่อมโยงเปนองคืความรู

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจที่ 2 : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

17 กิจกรรมสรางสรรควัน
แหงความรัก

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

อายุ ตั้งแต 5 ถึง 18 ป

ถายทอดตอเยาวชน

- เพื่อสรางเครือขายการศึกษาทาง

- สรางกระบวนการพัฒนาการ

เลือกสําหรับเยาวชนและครอบครัว

ทํางานรวมกันบนพื้นฐานของ

ในเขตเทศบาลฯและพื้นที่ใกลเคียง

ความเปนกัลยาณมิตร

- เพื่อให เด็ก เยาวชน นักเรียน

- จัดกิจกรรมประกวดเตน

200,000

200,000

200,000 - เด็ก เยาวชน นักเรียนนักศึกษา

นักศึกษา และผูที่สนใจไดเขา

B - BOY COVER DANCE

ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

รวมกิจกรรมและแสดงออก

ใหกับกลุมที่สนใจทั้งนักเรียน

- เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา

อยางถูกตองและสรางสรรค

นักศึกษา และเยาวชนทั่วไป

ไดมีมีกิจกรรมเชิงสรางสรรค

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

ในสัปดาหแหงความรัก
18 พัฒนาบริหารจัดการศูนย - เพื่อสงเสริมใหเด็กไดออกกําลัง - - กิจกรรมแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด กาย และเกิดความสนุกสนาน
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ

161,500

161,500

161,500 - สงเสริมความรวมมือ
และสายสัมพันธ ระหวางครู

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจที่ 2 : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาลนครขอนแกน

เพลิดเพลิน
- เพื่อสงเสริมความรวมมือ และ
สายสัมพันธระหวางครูผูปกครอง
- เพื่อใหเด็กไดรวมสืบสานศิลปะ
วัฒนธรรมไทย
- เพื่อใหเด็กไดรูจักและมีโอกาส
รวมทําบุญในวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนา
- เพื่อฝกใหเด็กใชกลามเนื้อมือ
ไดคลองแคลว
- เพื่อใหเด็กมีสายสัมพันธอันดี
ระหวางเด็ก ผูปกครองและครู
ผูดูแลเด็ก
- เพื่อใหเด็กรูจักทักษะในการ

โดยมีเด็กเล็ก ผูปกครอง และ
ผูดูแลเด็ก จํานวนไมนอยกวา
600 คน (60,000 บาท)
- กิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของ
ศูนยพัมนาเด็กเล็ก เชน วันเด็ก,
วันไหวครู , วันแม, วันพอ ฯลฯ
เด็กเล็ก ผูปกครอง และ
ผูดูแลเด็ก จํานวน 350 คน
(งบฯ 101.500 บาท)
- จัดกิจกรรมครัวหรรษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 ศูนย
โดยฝกการประกอบอาหาร
งายๆ ใหกับเด็กเล็กภายใน
ศูนย จํานวน 100 คน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 ศูนย
- เด็กเล็กมีพัฒนาการทั้งทาง
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ
สังคม และสติปญญา
- เด็กเล็กไดรวมสืบสานศิลปะ
วัฒนธรรมไทย
- เด็กรูจักและมีโอกาสรวมทําบุญ
ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
- สงเสริมสายสัมพันธอันดี
ระหวางเด็ก ผูปกครอง ครู
- เด็กมีพัฒนาการทางดาน
การใชกลามเนื้อ
- เด็กรูจักทักษะในการประกอบ
อาหารงายๆ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจที่ 2 : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
ประกอบอาหารงาย ๆ

19 กิจกรรมเด็กนอกระบบใน - เพื่อสรางโอกาสใหเด็ก
เขตเทศบาล

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

(งบ 9,500 บาท)
- กิจกรรมบัณฑิตนอย
เพื่อใหเด็กมีแรงเสริมในการ
ศึกษาตอ (23,000)
- กิจกรรมหองประเพณี
วัฒนธรรม ศพด.โนนทัน
(วัดกลาง) (13,000)
เด็ก เยาวชน นอกระบบในเขต

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
- เด็กมีความภาคภูมิใจใน
สถาบันการศึกษาของตนเอง
- เด็กนักเรียนไดมีโอกาสศึกษา
ธรรมะ
-เด็กไดรับการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานคุณธรรม จริยธรรม

800,000

800,000

800,000 - เด็ก เยาวชนนอกระบบ

เยาวชนนอกระบบ ไดรวม

เทศบาลฯ จํานวน ไมนอยกวา

ไดเริ่มตนชีวิตใหมใหสามารถ

กิจกรรมตางๆ ไมนอยกวา 10

50 คน

ดําเนินชีวิตอยางมีสติ มีปญญา

ครั้ง ตอป

มีเปาหมายอันจะนําไปสูการ

- เพื่อใหเกิดการเรียนรู พัฒนา

มีอาชีพที่ดีและเหมาะสม

ตนเองและเห็นคุณคาของตนเอง
ผูอื่นและสังคม

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจที่ 2 : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
20 แขงขันกีฬาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนคร
ขอนแกน

- เพื่อพัฒนาทักษะการกีฬาของ
นักเรียนเทศบาลนครขอนแกน
- เพื่อสงเสริมสรางสุขภาพพลานา
มัยใหสมบูรณแข็งแรง
- เพื่อสงเสริมใหนักกีฬารูจักการ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
- เพื่อคัดเลือกตัวแทนเทศบาลฯ
เขารวมแขงขันกีฬาระดับภาคฯ
และระดับประเทศ
-เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลและกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น
- เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
การกีฬานักเรียนเทศบาลฯใหสูงขึ้น

- จัดการแขงขันกีฬา 12 ชนิด
และมี 5 รุน อายุ ดังนี้
รุนอายุ 10,12,14,16,18 ป
- นักเรียนเทศบาลทั้ง 11 โรง
เขารวมการแขงขัน
- ไดนักกีฬาตัวแทนเทศบาล
นครขอนแกน จํานวน 600 คน
- เขาคายเก็บตัวฝกซอมเตรียม
ไปแขงขันกีฬานักเรียน อปท.
รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ
- เขารวมการแขงขันกีฬา
นักเรียนอปท.รอบคัดเลือก
ระดับภาคและระดับประเทศ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,500,000 4,500,000 4,500,000 - ไดนักกีฬาตัวแทนเทศบาล
นครขอนแกน
- ไดสนองนโยบายของรัฐบาล
และกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
- ไดรับประสบการณในการ
แขงขัน
- ไดความรักความสามัคคี
และความสัมพันธที่ดีตอกัน
- นําชื่อเสียงมาสูเทศบาล
นครขอนแกน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจที่ 2 : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
21 แขงขันกีฬาตานยาเสพติด - เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็ก
และเยาวชนในทองถิ่นตลอดจน
ประชาชนทั่วไปไดเห็นคุณคา
ของการกีฬารักการออกกําลังกาย
โดยใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
- เพื่อฝกฝนทักษะการเลนกีฬาที่
ถูกตอง รูจักการแกปญหามีความ
มั่นใจในตัวเอง มีวินัย มีน้ําใจ
- เพื่อเปนการปองกันปญหาการใช
ยาเสพติดโดยการดึงความสนใจ
ของเด็กเยาวชน,ประชาชนทั่วไปสู
เรื่องการกีฬาและการออกกําลังกาย

- จัดการแขงขันฟุตซอล
ประเภทเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
- จัดการแขงขันบาสเกตบอล
ประเภทเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
- จัดการแขงขันวอลเลยบอล
ประเภทเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
- จัดการแขงขันเซปกตระกรอ
ประเภทเยาวชนและประชาชน
ทั่วไป

22 การแขงขันกีฬาแหงชาติ

- จัดการแสดงพิธีเปด - ปด

- เพื่อสงเสริมการกีฬาของ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000 - เยาวชนและประชาชนทั่วไป
มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง
-เยาวชนและประชาชนทั่วไป
เกิดความรัก,สามัคคีในหมูคณะ
และรูจักการใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน โดยการเลนกีฬา
และออกกําลังกาย
- เปนการนําเด็กเยาวชนและ
ประชาชน ออกหางจากอบายมุข
และยาเสพติด พรอมสรางทักษะ
ดานกีฬา

5,000,000

5,000,000

5,000,000 - ประชาชนไดมีโอกาสแสดง

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจที่ 2 : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
ครั้งที่ 30

ชาติใหขยายไปทั่วประเทศ
- เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาส
แสดงความสามารถทางกีฬา
ตามอัฒภาพ
- เพื่อสงเสริมสุขภาพพลานามัย
ใหแกประชาชน
- เพื่อปลูกฝงใหประชาชนมีน้ํา

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

การจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ
ครั้งที่ 40

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ความสามารถทางกีฬาตาม
ความสามารถ
- ประชาชนไดเขารวมพิธีเปด
ปด การจัดการแขงขันกีฬา
แหงชาติ ครั้งที่ 40

ใจเปนนักกีฬา มีระเบียบวินัย
23 รณรงคเพื่อปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
แกเด็ก และเยาวชน

- เพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด
ใหแกเด็กเยาวชนในเขตเทศบาล
นครขอนแกน
- เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักวิธี

- โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครขอนแกนทั้ง 11โรงเรียน
จํานวน 200 คน

50,000

50,000

50,000 - เด็กและเยาวชนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโทษและ
พิษภัยของยาเสพติด
- เด็กและเยาวชนสามารถ
ปฏิบัติตนตลอดทั้งแนะนํา

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจที่ 2 : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ปองกันและปฏิบัติตน
เพื่อหลีกเลี่ยงจากภัยของ
ยาเสพติดทุกชนิด

24 ปลูกจิตสํานึกใหม

เพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสราง
การใชชีวิตของคนในสังคม การอยู ความรู ความเขาใจ ดานการใช
รวมกันในสังคมแบบมีมารยาท
ชีวิตของคนในสังคม ตั้งแตเด็ก
จนถึงผูสูงวัย ในการดํารงชีวิต
เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหแกคน
รุนตอไป ในดานการปฏิบัติตน
การครองรักครองเรือนการเลี้ยง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ผูอื่นใหรูจักวิธีปองกันและ
หลีกเลี่ยงจากพิษภัยของ
ยาเสพติดทุกชนิดได

200,000

200,000

200,000 เยาชน และชุมชนในเขตเทศบาล
มีความรูความเขาใจมีจิตสํานึกเกี่ยว
กับการใชชีวิต บทบาทหนาที่การอยู
ในสังคมรวมกันแบบมีมารยาท

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจที่ 2 : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
ดูบุตร การดูแลบิดามารดา ฯลฯ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
เปาประสงค : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการรณรงคปองกันภัย - เพื่อใหชุมชนและสถานศึกษา
- อบรม/แนะนําการปองกันและ
40,000
40,000
40,000
และระงับอัคคีภัย
เปนแนวรวมในการปองกันและ
ระงับภัยในโครงการเยี่ยม
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได)
ระงับอัคคีภัย
ชุมชนเคลื่อนที่สัปดาหละ 1 ครั้ง
-เพื่อใหชุมชนและสถานศึกษามี
แนะนํา/อบรมแกสถานศึกษาใน
ความรูความเขาใจในการปองกัน
สังกัดเทศบาลนครขอนแกน
และระงับอัคคีภัย
11 โรงเรียนๆ ละ 1 ครั้งมี
อุปกรณ เชน ถังกาซหุงตม
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง

2 โครงการคัดเลือก อปพร.
ดีเดน ประจําป

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่ศูนยและ อปพร.
เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมอาสาสมัครตอสาธารณชนและสวน
ราชการ

- ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดีเดนของ อปพร. 1 ครั้ง
จัดพิมพเอกสารและประกาศ
เกียรติคุณ หรือทําโลรางวัล
แกผูผานการประเมิน ดีเดน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
- ชุมชนและสถานศึกษา
จะเปนตัวอยางในการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย
ไดเปนอยางดี
- ชุมชนและสถานศึกษา
จะมีความรูความเขาใจใน
การปองกันและระงับอัคคี
ภัยและสามารถระงับเหตุ
ไดในเบื้องตน

36,000
36,000
36,000 - เจาหนาที่ศูนยและ อปพร.
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) จะมีขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น
ประชาชนและสวนราชการ
จะมีความเขาใจและเชื่อมั่น

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 คน ชมเชย 4 คนจัดประชุม
อปพร. และเจาหนาที่ศูนย
ในวันมอบประกาศเกียรติคุณ
หรือโลรางวัล

3 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
ศูนย อปพร.และกิจกรรม
ตางๆ

- เพื่อให อปพร. ไดมีสวนรวมใน
การบริหารงานของเทศบาลนคร
ขอนแกน

- จัดประชุมคณะกรรมการ.
บริหารงานกิจการ อปพร.
2 เดือน/ครั้งประชุมสามัญ
1 ครั้ง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ในกิจการอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนดี
ขึ้นการปฏิบัติงานของศูนย
อปพร. จะมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

35,000
35,000
35,000 - คณะกรรมการบริหาร
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) งานกิจการ อปพร. จะเปน
ผูประสานแผนปฏิบัติการ

สํานักปลัดเทศบาล

ระหวางเทศบาลกับประชาชน

ไดเปนอยางดีอาสาสมัคร
ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และทัศนคติที่ดีตอกัน
4 โครงการฝกอบรม อปพร.

- เพื่อจัดตั้งอาสาสมัครปองกันภัย

- ฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร

50,000

50,000

50,000 - จะมีกําลังอาสาสมัครเปน

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ฝายพลเรือนเพื่อฝกทบทวนอาสา
ปองกันภัยฝายพลเรือน ปละ
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได)
สมัครปองกันฝายพลเรือน 1 ครั้ง
1 รุน สมาชิกอาสาสมัคร
ไมเกิน 100 คนฝกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน 1 ครั้ง สมาชิก
เขารับการอบรมไมเกิน 100 คน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กําลังสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล
ในการปองกันภัยฝาย
พลเรือนเพิ่มขึ้นอาสา
สมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือนที่ไดจัดตั้งไวแลว
จะไดรับเทคนิคจากการ
ฝกอบรมเพิ่มขึ้น

5 โครงการฝกซอมการ
ปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัยและวาตภัย

- เพื่อเปนการเตรียมรับสถานการณ - ฝกซอมการปองกันแกไข
น้ําทวมขังในเขตเทศบาลนคร
อุทกภัยและวาตภัย จํานวน
ขอนแกน
250 คน

15,000
15,000
15,000 - ผูรวมฝกซอมมีความรู
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) ความเขาใจแนวทางการ
แกไขปญหาน้ําทวมขังใน
เขตเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

6 โครงการจัดตั้งเครือขาย
การปองกันและบรรเทา

- เพื่อเปนการเตรียมรับสถานการณ - ฝกซอมการปองกันและ
เหตุสาธารณภัยตางๆที่อาจเกิดขึ้น บรรเทาสาะรณภัยศึกษาดูงาน

5,000
5,000
5,000 - ผูรวมเครือขายมีความรู
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) ความเขาใจแนวทางการ

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สาธารณภัย
ในพื้นที่โดยรอบและเขตเทศบาล
นอกสถานที่
นครขอนแกน
7 โครงการฝกซอมดับเพลิง - เพื่อเปนการจูงใจใหเจาหนาที่
- จัดการฝกซอมดับเพลิงและ
44,000
44,000
44,000
ประจําเดือน
มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติ กูภัยประจําเดือน ทั้ง 4 สถานี
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได)
งานตลอดจนการบํารุงรักษา
1 เดือน/ 1 ครั้ง
เครื่องมือ-เครื่องใชในการปฏิบัติงาน
8 กอสรางอาคารสถานีดับ
เพลิงแหงที่ 5

- เพื่อขยายเขตการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใหครอบคลุม
พื้นที่

- กอสรางอาคาร คสล. 2 ชั้น
ชั้นลางเปนที่จอดรถยนต
ดับเพลิง/รถยนตบรรทุกน้ํา
ไมนอยกวา 4-5 คัน มีหองน้ํา
ชั้นลางและชั้นบน โครงหลังคา
มุงดวยกระเบื้อง พรอมติดตั้ง
ระบบสาธารณูปโภค เชน
ไฟฟา-น้ําประปา- โทรศัพท
(ตามแบบแปลน สํานักการชาง)

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
แกไขปญหารวมกัน
เขตเทศบาล
- พนักงานดับเพลิงมี
ทัศนคติที่ดีตอองคกรพนัก
งานดับเพลิงมีขวัญและกํา
ลังใจในการปฏิบัติงาน

4,000,000 - สามารถปองกันและลด
(งบรายได) ความสูญเสียจากการเกิด
สาธารณภัย ในชุมชน
พื้นที่ทางดานทิศตะวันตก
ของทางรถไฟ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 คากอสรางติดตั้งระบบ
เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย กอสรางติดตั้งระบบกลอง
160,000
กลองโทรทัศน
ในชีวิตและทรัพยสิน
โทรทัศน วงจรปด CCTV
(งบรายได)
วงจรปด CCTV
ตามถนนสายตาง ๆภายใน
เขตเทศบาลนครขอนแกน
ในการชวยอํานวยความปลอดภัย
การจราจรและชวยกรณีเกิด
อุบัติเหตุบนถนน ที่ประกอบ
ไปดวย การติดตั้งระบบวงจร
CCTV จํานวนไมนอย
กวา 8 จุด
10 ติดกลองวงจรปดในอาคาร
สํานักงานกองสวัสดิ
การสังคมและชุมชนเขต
เทศบาลนครขอนแกน

- เพื่อปองกันดูแลทรัพยสินที่อาจ กองสวัสดิการสังคม 2 ชุด
สูญหาย และดูแลรักษาความปลอดภัย ชุมชน 8 ชุด
ในสถานที่ราชการ และที่ทําการ
รวม 10 ชุด
ชุมชนและบันทึกเหตุการณเมื่อมี
เหตุรายได

200,000

200,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินมากยิ่งขึ้น

200,000 - สถานที่ราชการ/ที่ทําการ
ชุมชนมีเครื่องมือที่ทันสมัย
สามารถชวยแกไขปองกัน
ปญหาการเกิดอาชญากรรม
และทรัพยสินสูญหายได

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง

กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร : การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
เปาประสงค : ชุมชนมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
เปาประสงค (Goal) : ชุมชนมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดีข้นึ
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการถนนคนเดิน
- เพื่อพัฒนาใชประโยชน
- พื้นที่สาธารณะเมืองขอนแกน
901,000
ขอนแกน
พื้นที่สาธารณ และสงเสริม
ไดรับการพัฒนานํามาใชใหเกิด (งบรายได)
คุณภาพชีวิตของคนเมือง
ประโยชนอยางเหมาะสม
- กระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหดีขึ้น
- ถนนคนเดิน ชวยในการ
- เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
เศรษฐกิจ
2 สงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวด
ลอมและเพิ่มรายได
ทองถิ่น

-เพื่อกระจายรายไดและ
สรางงานใหกับประชาชน
ในชุมชน
-เพื่อใหชุมชนมีสวนรวม
ในการพัฒนรายได
ทองถิ่นและการดูแล
สิ่งแวดลอมชุมชน
-เพื่อเพิ่มความครอบคลุม
ในการเก็บคาธรรมเนียมขยะ

-จํานวนชุมชนที่เขารวม
โครงการ 85
-ชุมชนมีการจัดเก็บคาธรรม
เนียมขยะในชุมชนไมต่ํากวา
18,680 ครัวเรือน / ป สถานประกอบการ 600 แหง/ป
-ชุมชนมีการทําความสะอาด
ถนนในชุมชนไมต่ํากวา
124,100 เมตร
งบประมาณ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

- ถนนคนเดินเปนกิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ยวทั้ง
ในและตางประเทศ

สํานักการสาธารณสุขฯ

7,034,700 7,386,400 7,386,400 -เพิ่มรายไดจากการเก็บคา สํานักการสาธารณสุขฯ
(88 ชุมชน) (90 ชุมชน) (90 ชุมชน) ธรรมเนียมเก็บขนขยะมูล
ไมต่ํากวารอยละ 10 ตอป
-ประชาชนมีความพึง
การเก็บคาธรรมเนียมเก็บ
ขนขยะโดยชุมชน
ในระดับ
ดีมาก ไมต่ํากวารอยละ 80
-ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการดูแลรักษาความ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
เปาประสงค (Goal) : ชุมชนมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดีข้นึ
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เงินอุดหนุนการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมเก็บขนขยะ
= 1,998,840 บาท
- เงินอุดหนุนการทําความ
สะอาดถนน = 4,466,340 บาท

3 สงเสริมการมีสวนรวมของ -เพื่อกระจายรายไดและ
ชุมชนในการทําความ
สรางงานใหกับประชาชน
สะอาดถนนสายหลัก
ในชุมชน
-เพื่อใหชุมชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่นดาน
สิ่งแวดลอม
-เพื่อปลูกฝงสํานึกรัก
ทองถิ่นและสรางความ

-ชุมชนมีสวนรวมในการ
รักษาความสะอาดถนน ไม
ต่ํากวา 45 ชุมชน
-จํานวนถนนสายหลักที่ทาํ
ความสะอาดโดยชุมชน ไม
ต่ํากวา 26 สาย ความยาว
44,470 เมตร
-ประชาชนพึงพอใจในการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สะอาดถนนในชุมชนใน
ระดับดี ไมต่ํากวารอยละ
75
-ความครอบคลุมในการ
เก็บคาธรรมเนียมเก็บขน
มูลฝอยไมต่ํากวา รอยละ 95

4,875,960 5,169,360 5,297,694 -ประชาชนมีสวนรวมใน สํานักการสาธารณสุขฯ
(27 สาย) (28 สาย) (29 สาย) รักษาความสะอาด ความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบาน
เมือง
-มีเครือขายการดูแลสิ่ง
แวดลอมและพัฒนาความ
ถนนสายหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
เปาประสงค (Goal) : ชุมชนมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดีข้นึ
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
พึงพอใจบริการสาธารณะ
รักษาความสะอาดโดยชุมชน
บริการสาธารณะแก
ในระดับดี ไมต่ํากวารอยละ80
ประชาชน
4 สงเสริมชุมชนเก็บขน
ขยะเอง

- เพื่อกระจายรายได
และสรางงานใหกับ
ประชาชนในชุมชน
- เพื่อใหชุมชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่นดาน
สิ่งแวดลอม
- เพื่อปลูกสรางสํานึก

5 โครงการกอสรางปรับปรุง เพื่อปรับปรุงตลาดโตรุงเกา
ตลาดโตรุงรวมจิตร
ใหเปนแหลงจําหนายสินคาอุปโภค
และบริโภคที่สวยงามและ

- ชุมชนเก็บขนขยะเอง
4 ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่
22 ชุมชน
ปริมาณขยะเฉลี่ย 30 ตัน/วัน

-กอสรางปรับปรุงตลาดโตรุง
รวมจิตรเพื่อจายเปนคากอสราง
ปรับปรุงอาคารตลาดโตรุงรวม

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

2,146,440 2,617,200 2,617,200 - เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักการสาธารณสุขฯ
5 ชุมชน
6 ชุมชน
6 ชุมชน เก็บขนขยะของเทศบาลนคร
ขอนแกน
- ประชาชนมีสวนรวมใน
เรียนรูและแกไขปญหา
ฝอย

6,600,000
(เงินรายได)

-

-

-ประชาชนมีแหลงจําหนาย
สินคาอุปโภค - บริโภค
ที่ไดมาตรฐาน

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
เปาประสงค (Goal) : ชุมชนมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดีข้นึ
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ไดมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย
จิตรและบริเวณโดยรอบใหมี
ความสวยงาม สะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอยโดยดําเนินการ
เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาทั้งหมด
เปลี่ยนรางน้ําหลังคา, ซอมแซม
สวนของโครงสรางที่ชํารุด,
ปรับปรุงพื้นอาคารและระบบ
ระบายน้ํา, ปรับปรุงระบบไฟฟา
และระบบประปา, ติดตั้งพัดลม
เพื่อการระบายอากาศ, กอสราง
อาคารหองน้ําหลังใหมทดแทน
ของเดิม จํานวน1 หลัง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
-ประชาชนผูบริโภคไดรับ
บริการจากแหลงจําหนาย
สินคาที่ถูกหลักอนามัย

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร : การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค : การสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิน่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดกิจกรรมวัน - เพื่อเปนการระลึกถึงความสําคัญ - จัดพิธีทางศาสนาและจัด
100,000
100,000
100,000
เทศบาล
และความเปนมาของการกอเกิด
กิจกรรมสาธารณประโยชน
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได)
เทศบาลประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
บทบาทภารกิจและการสรางความ
สามัคคีใหกับพนักงานเทศบาล
ใหเกิดความรักองคกรและรวม
กิจกรรมสาธารณประโยชน
2 โครงการจัดประกวดการ - เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท
ประดับตกแตงไฟเฉลิม สมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงมี
พระเกียรติ
พระชนมายุครบ 84 พรรษา

- เชิญหนวยงานราชการ องคกร
เอกชน รัฐวิสาหกิจในจังหวัด
ขอนแกน เขารวมประกวด
ประดับตกแตงไฟและธงเฉลิม
พระเกียรติ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

- พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนไดทราบความ
เปนมาการกอเกิดเทศบาล
ภารกิจและเกิดความสามัคคี
และไดรวมกันบําเพ็ญ
ประโยชนตอสาธารณะ

สํานักปลัดเทศบาล

200,000
200,000
200,000 - หนวยงานราชการ องคกร
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) เอกชน รัฐวิสาหกิจใน
จังหวัดขอนแกนไดรวมกัน
ทําความดีถวายในหลวง

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการจัดกิจกรรมชีวิต - เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท
ปลอดภัยถวายพอหลวง สมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงมี
พระชนมายุครบ 84 พรรษา
- เพื่อใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ระหวางการเดินทางถวายพอ
หลวง
- เพื่อรณรงคใหผูขับขี่ไม
ประมาทในการใชรถใชถนน
ในปมหามงคล

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

- จัดกิจกรรมทาสีตีเสนจราจร
103,000
103,000
103,000 - ประชาชนไดรับความ
บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) สะดวกในการเดินทางบน
ตลอดสาย โดยเชิญชวนให
เสนทางที่มีการทาสีใหม
นักเรียนเคเทคเด็กในสถาน
ทําใหลดการเกิดอุบัติเหตุได
ที่ควบคุมประพฤติเด็กทุน ป.ตรี
(เทศบาล) และเจาหนาที่ใน
สังกัดสํานักปลัดเทศบาล
- จัดทําปายรณรงคเมาไมขับใน
เทศกาลปใหม สงกรานต
และเทศกาลตางๆ โดยการจัดทํา
สติกเกอร เพื่อประชาสัมพันธ
ตามสถานีขนสง2 สถานีบน
รถยนตโดยสาร
- ตรวจวัดแอลกอฮอลและ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

- ฝายสงเสริมระบบ
การขนสง
สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รณรงคสวมหมวกนิรภัย
4 โครงการเทิดทูนบุญคุณ
พอหลวง

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงมี
พระชนมายุครบ 84 พรรษา
- เพื่อเปนการทําความดีถวาย
พอหลวงในปมหามงคล

5 โครงการบําเพ็ญสาธารณะ - เพื่อให จนท.ปองกันฯ ประจําศูนย
ประโยชนเพื่อพอหลวง และ สมาชิก อปพร. ไดมีสวนรวม
ในการบําเพ็ญสาธารณประโยชน
เพื่อพอหลวง ภายในเขต
เทศบาลนครขอนแกน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

- รับแจงเกิดเด็กที่เกิดในปมหา
36,000
36,000
36,000 - เด็กที่เกิดในปมหามงคล
มงคล โดยมีการมอบของชํารวย (งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) ไดรับของชํารวยที่ระลึก
ใหกับเด็กที่เกิดในป 2554 เชน
กระเชาของขวัญ ซึ่งถือวา
ซองในสูติบัตร ของที่ชํารวย
เปนเด็กที่โชคดี
ที่ระลึก กระเชาของขวัญ

สํานักปลัดเทศบาล

- จัดเจาหนาที่ประจําศูนยและ
สมาชิก อปพร. จํานวน 100 คน
ทําความสะอาดตามที่สาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล
นครขอนแกน

สํานักปลัดเทศบาล

5,000
5,000
5,000 - การปฎิบัติงานของ จนท.
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) ประจําศูนยและสมาชิก
อปพร.ไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและทัศนคติที่ดีตอ
กันในการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนตามสถานที่
สาธารณะตางๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

6 โครงการจัดกิจกรรมเทิด - เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท
พระเกียรติถวายพอหลวง สมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงมี
พระชนมายุครบ 84 พรรษา
- เพื่อใหประชาชนไดแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริยของไทย
- เพื่อแสดงถึงพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัวฯและพระบรมวงศานุวงศ
ทุกพระองค

- จัดซุมเฉลิมพระเกียรติ หนา
10,000
10,000
10,000 - มีสถานที่ใหประชาชน
อาคารสํานักงานเทศบาล
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) ไดลงนามถวายพระพร
- จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร
และแสดงออกถึงความ
หนาอาคารสํานักงานเทศบาล
จงรักภักดีตอสถาบัน
- จัดนิทรรศการหนาอาคาร
พระมหากษัตริย
สํานักงานเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

7 โครงการจัดพิธีวางพานพุม - เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงมี

- เชิญหนวยงานราชการ องคกร
เอกชน รัฐวิสาหกิจ ในจังหวัด

สํานักปลัดเทศบาล

30,000
30,000
30,000 - หนวยงานราชการ องคกร
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจใน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
พระชนมายุครบ 84 พรรษา
ขอนแกนรวมพิธีวางพานพุม
ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกป
8 กิจกรรมเฉลิมฉลองวันที่ เพื่อเปนการสืบทอดและอนุรักษ
5ธันวามหาราช และงาน วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
บุญคูนเมืองขอนแกน
ประเพณีใหคงอยูสืบไป

คาตอบแทน อปพร.ที่รักษา
ความปลอดภัยในการจัดงาน
คาน้ําดื่มสําหรับผูรวมกิจกรรม
ตลอด 3 วัน คาใชจายสําหรับ
พิธีบวงสรวง,พิธีทางศาสนา
และพิธีการ ตาง ๆคาสนับสนุน
ชุมชนในการจัดทําพานบายศรี
เพื่อบวงสรวงศาลหลักเมือง
ขอนแกน โดยชุมชน 7 สํานัก/
กองและ11โรงเรียนคาสนับสนุน
การแสดงสิงหโตถวายเจาพอ
หลักเมือง คาสนับสนุนการ

1,200,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

จังหวัดขอนแกนไดรวมกัน
ทําความดีถวายในหลวง
สืบทอดและอนุรักษวัฒน
ธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีใหคงอยูสืบไป

ฝายบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
แสดงรําถวายเจาพอหลักเมือง
และการแสดงดนตรีไทยคา
สนับสนุนการแสดงกลอง 84ใบ
ถวายเจาพอหลักเมืองคาใชจาย
ในการจัดซื้อพลุคาสนับสนุน
หนวยงาน , ชมรม , เครือขาย
ศิลปะในการจัดกิจกรรม Art
Lean คาตอบแทนการจัด
กิจกรรมโรงทานคาใชจายใน
การประดับตกแตงเวทีคาเชาจอ
LED วันที่ 4 ธันวาคม 2553
คาจัดทํา ระบบโทรทัศนวงจรปด
ผานเครื่องฉาย Projector LED
วันที่ 4 ธันวาคม 2553
9 กิจกรรมสงทายปเกาและ เพื่อจัดกิจกรรมที่มีคุณคาและ

จัดกิจกรรมประกอบดวยกิจกรรม 1,500,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

การประสานความรวมมือ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ตอนรับปใหม
การอนุรักษวัฒนธรรมใหกับ
โรงทาน, พิธีทําบุญตักบาตร,
(งบรายได)
กิจกรรมสงทายปเกาและตอนรับ
ประชาชนทั่วไป
ปใหม, จุดพลุ กิจกรรมการแสดง
นิทรรศการของคณะศิลปกรรมฯ
มหาวิทยาลัยขอนแกน, การ
แสดงแสง สี เสียง, การถาย
ทอดสดและการแสดงของ
ศิลปนดารา-นักรอง
กิจกรรมการแสดงตาง ๆ
10 โครงการประดับไฟเฉลิม เพื่อเปนการแสดงออกถึง
พระเกียรติ 84 พรรษา
ความจงรักภักดีและเทอด
พระเกียรติตอองคพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ประดับไฟ ตกแตง บนถนนศรี
จันทร ตั้งแตประตูเมือง ถึงสี่แยก
ถนนหนาเมือง เปนระยะทาง
รวมประมาณ 1,200 เมตร

2,000,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

และรวมกิจกรรมจากภาค
ประชาชนและภาครัฐ

ถนนศรีจันทรไดรับการ
ตกแตงใหเกิดความสวย
งาม และเพื่อปลุกจิตสํานึก
ใหประชาชนรวมเฉลิม
พระเกียรติเพื่อแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 ฟนฟูวัฒนธรรมประเพณี - เพื่ออนุรักษฟนฟูงานประ
-ประชาชนและชุมชนให
1,400,000 1,400,000 1,400,000
ในชุมชน
เพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ความรวมมือในการจัด
กิจกรรมงานฟนฟูวัฒนธรรม
ทองถิ่นใหอนุชนรุนหลังได
เรียนรูและสืบทอดเปนมรดก
ประเพณีในชุมชน
วัฒนธรรมตอไป
จํานวน > 2 โครงการ/ชุมชน
- เพื่อใหประชาชนในชุมชน
มีกิจกรรมรวมกัน โดยมีประ
เพณีเปนศุนยรวมจิตใจกอให
เกิดการรวมแรงรวมใจ เกิด
ความรักความสามัคคีในชุมชน
12 ทําบุญตักบาตรวันขึ้น
ปใหม

- เพื่อเปนการอนุรักษขนบธรรม - ประชาชนในเขตเทศบาล
เนียมประเพณีและวัฒนธรรม
นครขอนแกน ผูบริหารพนัก
สืบไป
งานเจาหนาที่ ไดรวมกันทํา
- เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชน บุญตักบาตรวันขึ้นปใหม
รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนใน
- พระเถระผูใหญจํานวน

220,000

220,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

-ชุมชนมีความเขมแข็งและ
มีจิตสํานึกรักวัฒนธรรม
ประเพณีเกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชนอยาง
ยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น 70 %

กองสวัสดิการสังคม

220,000 - ไดอนุรักษไวซึ่งขนบ
ธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของทองถิ่น
- ขาราชการ พอคา
ประชาชนในเขตเทศบาล

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เขตเทศบาล ไดทําบุญตักบาตร
20 รูป จาก 20 วัด มาเจริญ
รวมกัน
พระพุทธมนตในตอนเชา
- พระภิกษุสามเณร
จาก 20 วัด มารับบิณฑบาต
13 จัดงานประเพณีสุดยอด
สงกรานตอีสานเทศกาล
ดอกคูน-เสียงแคนและ
ถนนขาวเหนียว

- เพื่ออนุรักษและสืบสานศิลป วัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของ
ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
- เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของทองถิ่นใหเปนมรดกแก
อนุชนรุนหลัง
- เพื่อสงเสริมรายไดและสราง
อาชีพใหแกประชาชนในทองถิ่น
- เพื่อประชาชนในทองถิ่นได
พักผอนหยอนใจและเกิดความ

- จัดใหมีพิธีทําบุญตักบาตร
โดยนิมนตพระสงฆ มารับ
บิณฑบาตร
- พิธีสรงน้ําพระเถระผูใหญ
และรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
- จัดใหมีพิธีปลอยปลา
- จัดใหมีขบวนแหสงกรานต
โดยชุมชนยอยเขารวมขบวน
แหเกวียนบุปพชาติโดยมี
ผูสมัครไมนอยกวา 15 ทีม

4,200,000

4,200,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ไดทําบุญตักบาตรรวมกัน
ในวันขึ้นปใหม

4,200,000 - ไดอนุรักษและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
- ไดสงเสริมการทองเที่ยว
และเผยแพรศิลป
วัฒนธรรมของทองถิ่น
- ไดสงเสริมอาชีพและ
รายไดของประชาชน
- ไดสงเสริมใหประชาชน
ไดเกิดความรักและความ
สมัครสมานสามัคคี

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สนุกสนาน
- จัดใหมีการประกวดอาหาร
- เพื่อใหเกิดความรักความรวมมือ พื้นบานโดยมีผูสมัคร
ความสามัคคี ความกลมเกลียวและ ไมนอยกวา30 ราย
ความเปนปกแผนของหนวยงาน
- จัดใหมีการแขงขันเปตอง
ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน
- จัดใหมีการแขงขันฟุตซอล
ในทองถิ่น
-จัดใหมีการแขงขันมวยทะเล
- จัดใหมีการประกวดธิดา
ดอกคูนโดยมีผูสมัคร
ไมนอยกวา 25 คน
14 ประเพณีออกพรรษาไต
ประทีปโคมไฟและ
วิถีอีสาน

- เพื่ออนุรักษและสืบสานศิลป วัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณ
ของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
-เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
อันดีงานของทองถิ่นใหเปนมรดก
แกอนุชนรุนหลัง

- จัดใหมีการประกวดอาหาร
พื้นบาน
- จัดใหมีการประกวดบอนไซ
- การจัดทํากุนเชียงยาวที่สุด
ในโลก
-จัดใหมีพิธีกวนขาวทิพย

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ใชงบ
ใชงบ
ใชงบ - ไดอนุรักษและสืบสาน
ประมาณ ประมาณ ประมาณ ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
รวมกับงาน รวมกับงาน รวมกับงาน - ไดสงเสริมการทองเที่ยว
ประเพณี
ประเพณี
ประเพณี และเผยแพรศิลป
สุดยอด
สุดยอด
สุดยอด วัฒนธรรมของทองถิ่น
สงกรานต สงกรานต สงกรานต - ไดสงเสริมอาชีพและราย

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อสงเสริมรายไดและสราง
- มีพิธีเปดงานออกพรรษา
อีสานฯ
อีสานฯ
อีสานฯ
- การประกวดสรภัญญะ
อาชีพใหแกประชาชนในทองถิ่น
-เพื่อใหเกิดความรักความสามัคคี/ - การประกวดครอบครัว 3 วัย
- จัดใหมีพิธีทางศาสนา
รวมมือ/กลมเกลียว และความเปน
ปกแผนของหนวยงานทั้งภาค
รัฐเอกชน และประชาชนในทองถิ่น
- เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
15 จัดงานประเพณีวัน
- เพื่อรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม
- โรงเรียนเทศบาลในสังกัด
50,000
50,000
50,000
เขาพรรษา
ประเพณีใหคงอยูสืบไป
ทั้ง 11 โรงเรียน
- เพื่อถายทอดประเพณีวัฒนธรรม - สํานัก/กอง/ฝาย 7 ฝาย
สูอนุชนรุนหลัง
- ชุมชน 82 ชุมชน
- เพื่อใหพนักงานเทศบาล
- วัดในเขตเทศบาล 20 วัด
พนักงานครู นักเรียน ไดรวมกัน
ทําความดี

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ไดของประชาชนใน
ทองถิ่น
- ไดสงเสริมใหประชาชน
ไดเกิดความรักและความ
สมัครสมานสามัคคี

- เยาวชนรุนใหมได
อนุรักษสืบทอดประเพณี
ของไทยใหคงอยูสืบไป
- ผูบริหารและพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู
นักเรียน
ไดประกอบคุณงามความดี
ในชวงเขาพรรษา

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16 ทําบุญทอดเทียน
- เพื่ออนุรักษขนบธรรมเนียม
- ถวายเทียนพรรษาใหกับวัด
80,000
80,000
80,000
ระหวางพรรษา
ประเพณีการถวายเทียน ในเทศกาล ในเขตเทศบาลนครขอนแกน
เขาพรรษาใหคงอยูกับทองถิ่น
- คณะผูบริหารเทศบาล
ตลอดไป
สมาชิกเทศบาลพนักงาน
- เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหพุทธ เทศบาลลูกจางทุกกองทุกฝาย
ศาสนิกชน รักและหวงแหนขนบ
-โรงเรียนเทศบาล11โรงเรียน
ธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ชุมชนยอย 85 ชุมชน นิสิต
ของทองถิ่น อันเปนมรดกแก
นักศึกษาและสวนราชการที่อยู
อนุชนรุนหลังสืบไป
ใกลวัดไดมีโอกาสทําบุญ
รวมกัน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

- คณะเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลและลูกจางตลอด
จนพนักงานครูเทศบาล
นักเรียน นิสิต
นักศึกษา และประชาชนใน
ชุมชนไดบําเพ็ญกุศล
ระหวางเทศกาลเขาพรรษา
จะทําใหเกิดประโยชน
สุขแกตน ครอบครัว
และประชาชาติ

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร : การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
เปาประสงค : มีสถานบริการสาธารณสุขและอัตราปวยลดลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
เปาประสงค (Goal) : มีสถานบริการสุขภาพมีคุณภาพและลดอัตราปวยลดลง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการสุขภาพดีมีหลัก - เพื่อใหบริการสรางสุขภาพ
ประกัน
เชิงรุกแกประชาชนในเขต
เทศบาลนครขอนแกน
- เพื่อเผยแพรและประชา
สัมพันธการดูแลสุขภาพอยาง
เปนองครวม

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ออกหนวยแพทย เคลื่อนที่ใน
403,000
403,000
403,000 - ประชาชนไดรับการดูแล สํานักการสาธารณสุขฯ
ชุมชน ไมนอยกวา 40 ครั้ง
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) กรองสุขภาพเบื้องตนทําให
- ออกคัดกรองสุขภาพประชาชน
การเจ็บปวยลดลง
ที่ไดรับผลกระทบที่กําจัดขยะ
- ประชาชนมีสวนรวมใน
มูลฝอยของเทศบาลนคร
ดูแลสุขภาพอยางเหมาะสม
12 ครั้ง
สามารถพึ่งตนเองไดและพึ่ง
- ออกหนวยปฐมพยาบาลงาน
ระบบบริการไดอยางมีประ
ประเพณีและกิจกรรมของสํานัก
สิทธิภาพ
ตาง ๆของเทศบาลนครขอนแกน
- ประชาชนมีหลักประกัน
ไมนอยกวา 10 ครั้ง
สุขภาพ
- กิจกรรมออกหนวยสาธารณสุข
เคลื่อนที่ในชุมชน
- กิจกรรมออกหนวยคัดกรอง
สุขภาพประชาชนที่ไดรับผล
กระทบที่กําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาล
-กิจกรรมออกหนวยปฐม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
เปาประสงค (Goal) : มีสถานบริการสุขภาพมีคุณภาพและลดอัตราปวยลดลง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2 โครงการรานอาหารติดดาว - รานอาหารและแผงลอย

- คาตอบแทนคณะกรรมการ

ที่ผานเกณฑมาตรฐานไดรับ

ตรวจรับรองราน 40 คน ๆ ละ

ปายอาหารสะอาด รสชาติ
อรอย พัฒนาเปนรานอาหาร
ติดดาว
- สงเสริมใหผูบริโภคไดรับ
อาหารที่สะอาด ปลอดภัย
- สงเสริมการทองเที่ยวของ
จังหวัดขอนแกน

250 บาท รวม 10,000 บาท
- คาสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
ในตลาดสด ท.1 = 5,000.- คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลา 6 คน / ครั้ง 40 ครั้ง x
900 บาท = 36,000 บาท
- คาจัดทําปายกลองไฟรับรอง
รานอาหารติดดาว 100 ปาย x
2,000 บาท = 200,000 บาท
- คาประชาสัมพันธรานติดดาว
จํานวน 30,000 บาท
- คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับโครงการ 4,000.-

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
285,000
(งบรายได)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- ผูประกอบการจําหนาย
อาหารมีความกระตือลือรน
ในการพัฒนารานใหผาน
- ประชาชนมีความรูและ
ตระหนักในการเลือกรับ
ประทานจากรานที่ผานการ
รับรอง
- ประชาชนยอมรับปาย
สัญลักษณรานอาหารติดดาว

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
เปาประสงค (Goal) : มีสถานบริการสุขภาพมีคุณภาพและลดอัตราปวยลดลง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการชาวนคร
- ผูประกอบการรานอาหาร แผงลอย - รวบรวมสถิติและรับซื้อน้ํามัน
192,000
ขอนแกน
แผงลอยและประชาชนทั่วไป
ทอดซ้ําเพื่อผลิตเปนน้ํามันไบโอ (งบรายได)
รวมใจ ลด ละ เลิก การใช ลด ละ เลิกการใชน้ํามันทอดซ้ําและ ดีเซล 7,000 ลิตร/เดือน โดยรับซื้อ
น้ํามันทอดซ้ํา 84,000 ลิตร และขายใหผูผลิตไบโอดีเซล
เองเพียง 1,000 ลิตร ๆละ 16 บาท
จํานวน 84,000 ลิตร เพื่อเฉลิม
เปนเงิน 192,000 บาทตอป
พระเกียรติ 84 พรรษา
- รานอาหารที่เขารวมโครงการ
- สรางความตระหนักใหกับ
รับการพัฒนาเปนรานอาหารติด
ประชาชนในการดูแลสุขภาพ
ดาว 100 ราน
อนามัย รูอันตรายของน้ํามัน
ทอดซ้ํา
- ประชาชนรูจัก ยอมรับและ
ยินดีใชน้ํามันไบโอดีเซลเปน
พลังงานทดทน

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- ผูประกอบการจําหนาย
อาหารไมใชน้ํามันทอดซ้ํา
เสื่อมสภาพ
- ประชาชนมีความรูและ
หนักในการดูแลสุขภาพ
สามารถเลือกบริโภค
ไมใชน้ํามันทอดซ้ําได

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
เปาประสงค (Goal) : มีสถานบริการสุขภาพมีคุณภาพและลดอัตราปวยลดลง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการถายทอดองค
ความรูเกษตรผสม
ผสานกับการ
สรางสุขภาวะ สิ่งแวดลอม
สังคม วิถีชีวิต เศรษฐกิจ
"1 ตร.ม 100 - 1ไร1แสน"

- เพื่อจัดอบรมถายทอดความรู
และศึกษาดูงานการจัดการพื้นที่
การทําเกษตรปราณีตที่ไดผล
โดยวิทยากรจากหอการคา
และปราชญชาวบานภาคอีสาน
(พอบุญเต็ม ชัยลา)
- การประกวดเกษตร
ปราณีต 1 ตร.ม.เพื่ออาหาร
ปลอดภัยในครัวเรือน
-เพื่อสงเสริมใหแตละครัวเรือน
ปลูกผักหรือผลไมที่ปลอดภัย
ไวรับประทานเอง
-เพื่อกระตุนใหเกิดการกินผัก
-เพื่อคนหานวัตกรรม "อาหาร

- เพื่อใหผูสนใจเขารวมอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการทํา
ผสมผสาน เพื่อการสรางอาหาร
ที่ปลอดภัย กอใหเกิดความมั่นคง
ดานอาหาร จํานวน 200 คน ๆ ละ
100 บาท เปนเงิน 20,000 บาท
- คาจัดทําสื่อเกษตรปราณีต
เปนเงินรวม 20,000 บาท
- คาจัดทําเอกสารและการติดตาม
ลงพื้นที่จํานวน 10 แปลง ๆ ละ 6
ครั้งละ 500 บาท รวม 30,000
- คาจัดทําสื่อการเรียนรูและปาย
ประชาสัมพันธ 30,000 บาท
2.กิจกรรมเกษตรปราณีต

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

- - ไดตนแบบการจัดการ
เกษตรผสมผสานในเขต
เมืองอยางนอย 20 แปลง
- ประชาชนมีอาหารปลอด
ภัยใหเลือกบริโภคเพิ่มขึ้น
- ประชาชนเห็นคุณคาใน
การใชเวลาวางใหเปนประ
โยชน สรางสุขจากการลง
มือทําในพื้นที่บานตนเอง
- ผูเขารวมโครงการมีสุข
ภาวะดีขึ้นจากการมีอาหาร
ปลอดภัยและมีสิ่งแวดลอม
ในบานและชุมชนดีขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักการสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
เปาประสงค (Goal) : มีสถานบริการสุขภาพมีคุณภาพและลดอัตราปวยลดลง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปลอดภัยในชุมชนพอเพียง"
1 ตร.ม.ปลูกไดหลากหลายชนิด
มีคุณคาในการสรางสุขภาวะ
-เพื่อสรางเครือขายใหเกิดการ
เรียนรู การพึ่งตนเองและพึ่งพา
กันเองในชุมชน เชื่อมโยงเขาสู
"ขอนแกนอยูเย็นเปนสุข"

5 บริจาคโลหิต 840,000 ซีซี 1. เปนกิจกรรมที่รวมถวายเปนพระ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ดังนี้
- คาอุปกรณสาธิตในการจัดพื้นที่
1 ตร.ม.เพื่อการปลูกผักและผลไม
เชน คาดินปลูก คาเมล็ดพันธ
เปนเงินรวม 4,000 บาท
- คาอาหารวางในการ
เรียนรูดูงานเครือขาย จํานวน 12
ครั้งละ 20 คน ๆ ละ 25 บาท รวม
6,000 บาท
- เงินรางวัลการประกวดสุดยอด
นวัตกรรม "อาหารปลอดภัยใน
ชุมชนพอเพียง" 6,000 บาท
(รางวัลละ 500 บาท/เดือน)
คาใชจาย งบประมาณ ป 2555

53,550

-

-

1. ประชาชนทั่วไปได

สํานักการสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
เปาประสงค (Goal) : มีสถานบริการสุขภาพมีคุณภาพและลดอัตราปวยลดลง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เฉลิมพระเกียรติ 84
พรรษา

กุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโร
กาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
84 พรรษา วันที่ 5 ธ.ค. 54
2. เพื่อชวยเหลือผูปวยที่ตองการ
โลหิต

1. คาใชจายในกิจกรรม วันที่ 5
ธันวาคม 2554
- คาเกียรติบัตร = 8,400 บาท
- คาของที่ระลึก = 30 บาท x 100
ชิ้น = 3,000 บาท
- คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
ลวงเวลาเจาหนาที่ = 15,900บาท
- คาถายเอกสาร = 2,000 บาท
- คาอาหาร/อาหารวาง ผูเขารวม
กิจกรรม 5 ธ.ค.54 = 100 คน
x100 บ = 10,000 บาท
- คาอาหาร/อาหารวาง ผูเขารวม
หารือ ,สรุปการดําเนินงาน 3ครั้ง
x 25 บาทx30 คน = 2,250 บาท
- คาปายประชาสัมพันธ = 300.-

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
รวมแสดงออกถึงความจง
รักภักดีตอพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 84 พรรษา
2. ประชาชนทั่วไปรวม
บริจาคโลหิตมีความดีดวย
การเสียสละเลือดของ
ตนเองเพื่อชวยเหลือผูปวย
ที่ตองการโลหิต

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
เปาประสงค (Goal) : มีสถานบริการสุขภาพมีคุณภาพและลดอัตราปวยลดลง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

x 20 ปาย x 2 ครั้ง = 12,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น= 53,550 บาท

6 โครงการศึกษาพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
เทศบาลนครขอนแกน

- เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการ
กอตั้งโรงพยาบาลเทศบาลนคร
ขอนแกน

7 โครงการฟนฟูสุขภาพ ผู - เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพของ
พิการ /ผูสูงอายุปวยเรื้อรัง ผูพ ิการ/ผูสูงอายุ ปวยเรื้อรังใน
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแกน
ผูพิการ / /ผูสูงอายุ ปวยเรื้อรัง

จางที่ปรึกษาศึกษาความเปน
ไปไดในการสรางโรงพยาบาล
เทศบาล

ผูสูงอายุ ผูพิการ และ ผูปวยเรื้อ
รังในเขตเทศบาลนครขอนแกน
ซึ่งมีจํานวนไมต่ําวา 450 คน
ไดรับบริการเยี่ยมบานเพื่อให
ไดรับบริการเยี่ยมบานเพื่อให

200,000 -

186,250
(เงินรายได)

-

-

เทศบาลไดขอมูลที่ศึกษา สํานักการสาธารณสุขฯ
วิเคราะหความเหมาะสม
วิธีการที่เปนไปได ในการ
สรางโรงพยาบาล เปนประ
โยชนในการพัฒนางาน
-

- ผูพิการ ผูสูงอายุ ปวย
สํานักการสาธารณสุขฯ
เรื้อรังในชุมชนที่ไดรับการ
เยี่ยมไดรับการประเมิน
ภาวะสุขภาพ
-.ผูพิการผูสูงอายุปวยเรื้อรัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
เปาประสงค (Goal) : มีสถานบริการสุขภาพมีคุณภาพและลดอัตราปวยลดลง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อศึกษาพฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพและการปองกัน
โรคของผูพิการ / ผูสูงอายุ
ปวยเรื้อรัง
- เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยง
ของผูพิการ/ผูสูงอายุปวยเรื้อรัง

การบริการ รวมทั้งติดตามเยี่ยม
บริการ รวมทั้งติดตามเยี่ยมเพื่อ
เพื่อทําความรูจักสรางความเขา
ใจในการดูแลสุขภาพใหครอบ
ครัวและการใหการบริการแกผู
ที่มีปญหาสุขภาพ ตามความจํา
เปนเชื่อมโยงกับการบริการใน
ศูนยสุขภาพชุมชน
กิจกรรม
1.) ประสานกับศูนยแพทยทั้ง 4
แหง เพื่อรวมติดตามเยี่ยมผูสูง
อายุ / ผูพิการ / ผูปวยเรื้อรังโดย
แบงเปน 4 เขต
2.) ดําเนินการเยี่ยมโดยใหอาสา
สมัครเยี่ยมบาน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ในชุมชนที่ไดรับการเยี่ยม
ไดรับการประเมินพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรค
-ผูพิการผูสูงอายุ ปวยเรื้อรัง
ในชุมชนที่ไดรับการประ
เมินพฤติกรรมเสี่ยงดาน
สุขภาพ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
เปาประสงค (Goal) : มีสถานบริการสุขภาพมีคุณภาพและลดอัตราปวยลดลง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

3.) สรุปและประเมินผลงาน
หลังจากเยี่ยมแลว
8 โครงการสงเสริมสุขภาพ - เพื่อใหหญิงตั้งครรภได
มารดาและทารกระหวาง รับการซักประวัติและประเมิน
ตั้งครรภและหลังคลอด ภาวะสุขภาพระหวางตั้งครรภ
- เพื่อใหหญิงตั้งครรภฝาก
ครรภ 4 ครั้งกอนคลอดครบ
ตามเกณฑและรับการตรวจ
หองปฏิบัติตามมาตรฐาน
- เพื่อแสดงความยินดีกับ
ครอบครัวมารดาหลังคลอดที่
มีสมาชิกใหม
- เพื่อใหคําแนะนําในการดู
แลทารกแรกเกิด

- หญิงตั้งครรภในเขตเทศบาล
นครขอนแกนทั้ง90ชุมชน
จํานวนไมต่ํากวา 300 คน
รับการสํารวจและแนะนําการ
ฝากครรภตามเกณฑมาตรฐาน
- มารดาและทารกหลังคลอด
ไดรับการเยี่ยมบานและแนะนํา
ในเรื่องการแนะนําในเรื่องการ
ดูแลสุขภาพจํานวน
ไมต่ํากวา 840 คน
กิจกรรม
1. อสม.แจกเอกสารความรูใน

369,000

-

-

- หญิงตั้งครรภไดรับการ สํานักการสาธารณสุขฯ
ประเมินการฝากครรภไม
นอยกวารอยละ 70
- มารดาหลังคลอดในเขต
เทศบาลรับการเยี่ยมหลัง
คลอดไมนอยกวารอยละ 70
- มารดาหลังคลอดที่ไดรับ
การเยี่ยมใหนมบุตร
ไมนอยกวารอยละ 80
- มารดาหลังคลอดที่ไดรับ
การเยี่ยมมีทักษะในการ
คลายเครียดหลังคลอด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
เปาประสงค (Goal) : มีสถานบริการสุขภาพมีคุณภาพและลดอัตราปวยลดลง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อสนับสนุนการเสี้ยงดู
บุตรดวยนมมารดา
- เพื่อใหคําแนะนําในการวาง
แผนครอบครัว

การดูแลตนเองระหวางตั้งครรภ
การประเมินภาวะผิดปกติ
ระหวางตั้งครรภและการคลอด
2. สํารวจขอมูลมารดาหลัง
คลอดจาก อสม. ในชุมชนและ
จากสํานักทะเบียนราษฎร
3. ติดตามเยี่ยมมารดาและทารก
หลังคลอด
คาใชจาย
1. คาเซ็ตเยี่ยม 840 เซ็ต x400 บาท
เปนเงิน 336,000บาท
2.สมุดบันทึกแมเขียนใหลูก
500 เลม x 60 บาท = 30,000
3. วัสดุสํานักงาน 3,000 บาท

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ไมนอยกวารอยละ 80

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
เปาประสงค (Goal) : มีสถานบริการสุขภาพมีคุณภาพและลดอัตราปวยลดลง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
9 โครงการรูเทาทัน
มัจจุราชสีชมพู

1เพื่อสรางกระแสใหประชาชน
รับรูถึงภัยมะเร็งเตานม
2 เพื่อผลักดันใหประชาชนเขา
รับการตรวจมะเร็งเตานมมากขึ้น
3 เพื่อใหเกิดกลุม/ องคกรโครง
การรูเทาทันมัจจุราชสีชมพู
4 เพื่อใหเกิดเครือขายกลุม/
องคกรโครงการรูเทาทัน
มัจจุราชสีชมพู

1 ประชาชนสตรีในเขตเทศบาล
ที่มีอายุ35-60ป ไมต่ํากวา
4000 คนไดรับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานม
2 มีที่ตั้งศูนยรูเทาทันมัจจุราชฯ
3 มีการอบรมใหความรูสมาชิก
ในการตรวจเตานมดวยตนเอง
4 มีการประชุมคณะกรรมการ
โครงการ
5 มีการทัศนศึกษาดูงานเพื่อนํา
มาปรับปรุงและพัฒนางาน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
72,000.00
-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนสตรีในเขตเทศบาลสํานักการสาธารณสุขฯ
มีความตระหนักและความรู
ในการตรวจมะเร็งเตานม
ดวยตนเอง

ยุทธศาสตร : การสรางสังคมเอื้ออาทร
เปาประสงค : ผูดอยโอกาสในสังคมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะ
ครอบคลุมและทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางสังคมเอื้ออาทร
เปาประสงค (Goal) : ผูดอยโอกาสในสังคมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะครอบคลุมและทั่วถึง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการคนขอนแกน
- เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส
- จัดกิจกรรมคนขอนแกนไม
40,000
40,000
40,000 - ผูดอยโอกาสมีชีวิตและ
ไมทอดทิ้งกันภาคสนาม ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
ทอดทิ้งกันภาคสนาม โดย
(เงินรายได) (เงินรายได) (เงินรายได) ความเปนอยูที่ดีข้นี
ตรงตามความตองการ ไดรับ
สํานักสาธารณสุขฯ เปนเจาภาพ
การบริการพื้นฐานอยางทั่วถึง
ไมนอยกวา2 ครั้ง /ป
กอใหเกิดความสัมพันธอันดี
- จัดกิจกรรมเครือขายภาค
ระหวางภาครัฐและภาค
ประชาชน ไมนอยกวา 50 คน
ประชาชน
ทําสื่อประชาสัมพันธ
2 โครงการคนขอนแกนไม -เพื่อใหประชาชนมีโอกาส
ทอดทิ้งกันภาคสนาม
เขาถึงบริการขั้นพื้นฐาน
อยางหลากหลายทั่วถึงและ
เทาเทียมในทุก ๆ ดาน
พรอมทั้งใหหนวยงานตาง ๆ
และผูบริหารไดรับทราบถึง
ปญหาของชุมชนไดโดยตรง

-ออกบริการเคลื่อนที่ใน
ชุมชนปรับปรุงที่อยูอาศัย/
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอย
โอกาสในชุมชน

40,000
(งบรายได)

-

-

-ประชาชนผูดอยโอกาส
สามารถเขาถึงบริการ
ขั้นพื้นฐานอยางหลาก
หลายทั่วถึง
และเทาเทียมในทุก ๆ ดาน
-หนวยงานตาง ๆ และผู
บริหารไดรับทราบถึงปญหา

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุขฯ

สํานักการคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางสังคมเอื้ออาทร
เปาประสงค (Goal) : ผูดอยโอกาสในสังคมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะครอบคลุมและทั่วถึง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สามารถแกไขปญหาตาม
ความตองการของชุมชนได
อยางแทจริง ประชาชนเกิด
ขวัญและกําลังใจในการสราง
องคกรชุมชนใหเขมแข็ง
-สรางจิตสํานึกและสรางเครือ
ขายในการใหบริการประชา
ชนรวมกันอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง

3 โครงการคนขอนแกนไม - เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส
ทอดทิ้งกัน(สํานักปลัด) ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

- จัดกิจกรรมคนขอนแกน
ไมทอดทิ้งกันปละ 40,000 บาท

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ของชุมชนไดโดยตรง
-สามารถแกไขปญหาตาม
ความตองการของชุมชนได
อยางแทจริง
-ประชาชนเกิดขวัญและ
กําลังใจในการสรางองคกร
ชุมชนใหเขมแข็ง
-ประชาชนมีจิตสํานึกและ
สรางเครือขายในการให
บริการรวมกันอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง

40,000
40,000
40,000 - ผูดอยโอกาสมีชีวิตและ
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) ความเปนอยูที่ดีขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางสังคมเอื้ออาทร
เปาประสงค (Goal) : ผูดอยโอกาสในสังคมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะครอบคลุมและทั่วถึง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

4 โครงการคนขอนแกนไม - เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส
ทอดทิ้งกัน(ขนสง)
ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

- จัดกิจกรรมคนขอนแกน
ไมทอดทิ้งกันปละ 60,000 บาท

60,000
60,000
60,000 - ผูดอยโอกาสมีชีวิตและ
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) ความเปนอยูที่ดีขึ้น

- ฝายสงเสริมระบบ
การขนสง
สํานักปลัดเทศบาล

5 โครงการจางนักเรียน
- เพื่อชวยแกไขปญหาความยากจน
นักศึกษาภาคเรียนฤดูรอน และสงเสริมใหนักเรียนมีรายได
ระหวางเรียนจากอาชีพที่เหมาะสม

- จางนักเรียน นักศึกษา
ตามนโยบายของรัฐบาล

180,000
180,000
180,000 - ชวยแกไขปญหา
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) ความยากจนและสงเสริม
ใหนักเรียนมีรายได
ระหวางเรียนจากอาชีพ
ที่เหมาะสม

สํานักปลัดเทศบาล

6 โครงการ อิ่มทอง อุนใจ
ใกลบานกับรานขาวแกง
น้ําใจคนในชุมชน

- สมาชิก รานขาวแกงจํานวน
7 ราน ใหบริการอาหารสมาชิก
ที่ขึ้นทะเบียนในชุมชนนั้น ๆ
รวมทั้งสมาชิกที่เปนผูสูงอายุ

570,000
570,000
570,000 - เปนเครื่องมือในการ
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) สรางความดีความงาม การ
สรางบรรยากาศความเอื้อ
อาทรใหเกิดขึ้นในสังคม

สํานักปลัดเทศบาล

- เพื่อกระตุนจิตสํานึกของคนใน
ชุมชนในการดูแลผูตกทุกขไดยาก
โดยใหผูประกอบการคารานขาวแกง
ในชุมชนใหการดูแลสมาชิกกลุมคน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางสังคมเอื้ออาทร
เปาประสงค (Goal) : ผูดอยโอกาสในสังคมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะครอบคลุมและทั่วถึง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ที่ขึ้นทะเบียนคนขอนแกนไม
คนชรา ที่ถูกทอดทิ้งในชุมชน
ทอดทิ้งกันที่อยูใกลรานขาวแกง
ที่มีรานสมาชิก โดยใหบริการ
นั้นเขาไปใชบริการรานขาวแกง
อาหารไมเสียคาใชจายทุกมื้อ/คน
- เพื่อแสดงถึงการมีสวนรวมของ
/วัน เปนประจําทุกวัน -ปริมาณ
คนเขมแข็งในชุมชนเขามาดูแล
อาหารในการบริการกําหนดใน
ผูตกทุกขไดยากในชุมชน ผูเขมแข็ง ราคา 25 บาทตอ 1 ราย โดย
ในที่นี้เราหมายถึง
เทศบาลออกคาใชจายให 15 บาท
"รานขาวแกงในชุมชน" ที่มี
สวนสมาชิกเจาของรานขาวแกง
เจตนารมยในการแบงปนน้ําใจ
จะรับผิดชอบคาใชจายสมทบอีก
เพื่อชวยเหลือคนในชุมชนของ
10 บาท ในการดูแลสมาชิกผู
ตนเอง
ดอยโอกาสที่ขึ้นทะเบียนคน
ขอนแกนไมทอดทิ้งกัน
-จํานวนสมาชิกที่เทศบาล
นครขอนแกนวางเปาหมาย
รวมแลวไมนอยกวา 50 คน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ชุมชนเขตเทศบาลนคร
ขอนแกน
- สมาชิกที่ขึ้นทะเบียนคน
ขอนแกนไมทอดทิ้งกันได
รับบริการอาหารที่ไมตอง
เสียคาใชจายในหนึ่งมื้อ
ที่เกิดจากผูเขมแข็งในชุมชน
รวมแบงปนน้ําใจในการ
ดูแลผูที่ออนแอ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางสังคมเอื้ออาทร
เปาประสงค (Goal) : ผูดอยโอกาสในสังคมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะครอบคลุมและทั่วถึง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ในเขตเทศบาลนครขอนแกน
7 โครงการบริหารจัดการ
และนําเทคโนโยลีอิเล็ก
ทรอนิกสมาชวยเหลือ
ผูพิการและผูสูงอายุในเขต
เทศบาลนครขอนแกน

- เพื่อเปนการขยายการสรางพื้นที่
การสรางสังคมเอื้ออาทรในการดูแล
ซึ่งกันและกันภายใตโครงการคน
ขอนแกนไมทอดทิ้งกันที่คนใน
ชุมชนอาสาเขามารวมกับเทศบาล
ในการนําสิ่งอํานวยความสะดวก
เขาไปดูแลผูพิการและผูสูงอายุ
- เพื่อสรางแนวรวมและเครือขาย
ตลอดจนการดําเนินงานรวมกัน
เพื่อชวยเหลือผูพิการ และผูสูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครขอนแกนให
สามารถดํารงชีวิตอยางอิสระ
มีความสุข ชวยเหลือตัวเอง
ไดมากขึ้นแบงเบาภาระผูดูแล

- สมาชิกที่ผานการอบรม
380,000
380,000
380,000 - เกิดการขยายการสราง
ดําเนินการติตตั้ง อุปกรณ เปด - (งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) พื้นที่การสรางสังคมเอื้อ
ปด อุปกรณไฟฟาอเนกประสงค
อาทรในการดูแลซึ่งกันและ
ภายในบาน และ ชุดอุปกรณ
กันภายใตโครงการคนขอน
แจงเหตุฉุกเฉินในชุมชนใหกับ
แกนไมทอดทิง้ กันที่คนใน
ผูพิการหรือผูสูงอายุที่เปน
ชุมชนอาสาเขามารวมกับ
เทศบาลในการนําสิง่ อํานวย
สมาชิกคนขอนแกนไมทอดทิ้ง
กัน ซึ่งเทศบาลมีเปาหมาย
ความสะดวกเขาไปดูแลผู
ดําเนินการติดตั้งปละไมนอย
พิการและผูสูงอายุ
กวา 0 หลังคาเรือน โดยเทศบาล
- เพื่อสรางแนวรวมและ
จะเปนหนวยงานที่จะรับผิดชอบ
เครือขาย ตลอดจนการ
ดําเนินงานรวมกันเพื่อชวย
ในคาใชจายในอุปกรณติดตั้งใน
เหลือผูพิการ และผูสูงอายุ
สวนสมาชิกเมื่อรับไปดําเนินการ
ติดตั้งแลวเทศบาลจะใหคา
ในเขตเทศบาลใหสามารถ

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางสังคมเอื้ออาทร
เปาประสงค (Goal) : ผูดอยโอกาสในสังคมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะครอบคลุมและทั่วถึง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ตอบแทนในการติดตั้งหลังคา
เรือนละ 500 บาท
8 โครงการขับเคลื่อน
- เพื่อเปดโอกาสใหกลุมผูพิการ
ยุทธศาสตรเพื่อชวยเหลือ ในเขตเทศบาลนครขอนแกน
ผูพิการในเขตเทศบาล
เขามามีสวนรวมในการจัดการ
นครขอนแกน
และเขาถึงบริการของรัฐ
- เพื่อใหมีตัวแทนของกลุม
ผูพิการในการนําเสนอความ
ตองการในการเขาถึงบริการ
ของเทศบาลนครขอนแกน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ดํารงชีวิตอยางอิสระมีความ
สุขชวยเหลือตัวเองไดมาก
ขึ้นแบงเบาภาระผูดูแล
- ประชุมประจําเดือนคณะ
50,000
50,000
50,000 มีพื้นที่ของสังคมเอื้ออาทร
กรรมการ จํานวน 12 ครั้ง
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) พื้นที่การสรางสังคมเอื้อ
- ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู
อาทรในการดูแลซึ่งกัน
ระหวางหนวยงาน/องคกร
และกันภายใตโครงการคน
จํานวน 7 ครั้ง
ขอนแกนไมทอดทิ้งกัน
โดยผานคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ
ที่จะนําความตองการและ
ปญหาของกลุมผูพิการใน
เขตเทศบาลนครขอนแกน
สูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางสังคมเอื้ออาทร
เปาประสงค (Goal) : ผูดอยโอกาสในสังคมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะครอบคลุมและทั่วถึง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

9 คนขอนแกนไมทอดทิ้งกัน - เพื่อชวยเหลือผูไรโอกาสใน
ภาคสนาม
เขตเทศบาลนครขอนแกน
- เพื่อสรางขวัญและกําลังใจให
ผูดอยโอกาส (คนขอนแกนไม
ทอดทิ้งกัน)
10 กิจกรรมโครงการคน
ขอนแกนไมทอดทิ้งกัน
ภาคสนาม

- ผูดอยโอกาสในเขตเทศบาล
นครขอนแกน

40,000

ซื้อวัสดุกอสรางและวัสดุอื่นที่จําเปน ผูดอยโอกาสในสังคมเขต
40,000
เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส
เทศบาลนครขอนแกนไดรับการ (งบรายได)
ชวยเหลือในดานการปรับปรุง
ที่อยูอาศัยใหมีความเหมาะสม
ตามหลักสุขลักษณะเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

40,000

40,000 - ผูดอยโอกาสในเขตเทศบาล
ไดรับการชวยเหลือ
- คุณภาพชีวิตของคน
ในสังคมดีขึ้น

สํานักการศึกษา

-

-

สํานักการชาง

ผูดอยโอกาสมีความเปนอยู
ดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางสังคมเอื้ออาทร
เปาประสงค (Goal) : ผูดอยโอกาสในสังคมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะครอบคลุมและทั่วถึง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

11 ออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่
(คนขอนแกนไมทอด
ทิ้งกัน)

-เพื่อใหประชาชนมีโอกาสเขา
ถึงบริการขั้นพื้นฐาน
อยางหลากหลายทั่วถึง สะดวก
เทาเทียม ทั้งดานสุขภาพ ดาน
กฎหมาย ดานความรูตาง ๆ
-เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ และ
ผูบริหารไดรับทราบถึงปญหา
ของชุมชนไดโดยตรง สามารถ
แกไขปญหาตามความตองการ
ของชุมชนไดอยางแทจริง
ประชาชนเกิดขวัญและกําลังใจ

-ออกบริการเคลื่อนที่ในชุมชน
ปรับปรุงที่อยูอาศัย / พัฒนา
คุณภาพชีวิตผูดอยโอกาสใน
ชุมชน ไมนอยวา 40 ครั้ง/ป

40,000

40,000

40,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

-ประชาชนเขาถึงบริการ
ดานสุขภาพอนามัยและ
การดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน
จาก การออกเยี่ยมชุมชน
เคลื่อนที่มากขึ้นหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งผูบริหารเทศบาลได
รับทราบถึงปญหาของ
ชุมชนไดโดยตรง สามารถ
แกไขปญหาตามความตอง
การของชุมชนไดอยางแท

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางสังคมเอื้ออาทร
เปาประสงค (Goal) : ผูดอยโอกาสในสังคมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะครอบคลุมและทั่วถึง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ในการสรางองคกรชุมชนให
จริง
เขมแข็ง
- สรางจิตสํานึกและสรางเครือ
ขายในการ ใหบริการประชา ชน
รวมกันอยางเปนระบบและ ตอเนื่อง
12 โครงการสนับสนุนเบี้ย -เพื่อจัดสวัสดิการสนับสนุน
-ผูสูงอายุ เขตเทศบาลจํานวน
13,386,000 13,386,000 13,386,000 -ผูสูงอายุที่มีฐานะยากจน
ยังชีพผูสูงอายุในชุมชน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุในชุมชนที่มี
>2,350 คน รับเบี้ยยังชีพคน
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) และลําบากไดรับสวัสดิการ
เขตเทศบาล
ฐานะยากจนใหทั่วถึง เทาเทียม
ละ 500 บาท/เดือน
เบี้ยยังชีพเปนขวัญกําลังใจ
นครขอนแกน
และตอเนื่อง
ใหกับผูสูงอายุเพิ่มขึ้น
-เพื่อใหผูสูงอายุ มีขวัญกําลังใจ
- ภาคประชาชนมีสวนรวม
และความอบอุน ทําใหสามารถ
ใหความชวยเหลือผูสูงอายุ
ชวยเหลือดูแลตนเองและดํารง
มากขึ้น มีความเอื้ออาทร
ชีวิตไดในระดับหนึ่ง
ตอกันในชุมชนสม่ําเสมอ
-เพื่อบูรณาการใหภาคประชาชน
มีสวนรวม ใหความชวยเหลือผู

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางสังคมเอื้ออาทร
เปาประสงค (Goal) : ผูดอยโอกาสในสังคมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะครอบคลุมและทั่วถึง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สูงอายุในชุมชนอยางทั่วถึง
13 โครงการบานมั่นคง

14 การสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูพิการ

-จัดหาที่อยูอาศัยให คนจนที่
ไมมี บานอยูอาศัย-ผูรุกล้ําที่
สาธารณะผูท่ตี องการอยากได
บานในเขตเทศบาลนครขอนแกน
ไดมีบานเปนของตนเอง
-เพื่อชวยเหลือสงเคราะหผู
พิการในชุมชน
-เพื่อใหโอกาสแกกลุมผูดอย
โอกาสไดมีขวัญและกําลังใจ
-กลุมผูดอยโอกาส/ผูพิการ ไดรับ
การดูแลดานสุขภาพและไดรับ
การชวยเหลือดานวัสดุอุปกรณที่
จําเปนตอการยังชีพ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

-จัดหาที่อยูใหกับครอบครัว
มากกวา 500 ครัวเรือน

งบฯ พอช.

งบฯ พอช.

งบฯ พอช. -คนจน/ ผูดอยโอกาส/
ผูรุกล้ําที่ดินสาธารณะไดมี
ที่อยูอาศัยอาศัยเปนของ
ตนเอง> 500 ครัวเรือน

กองสวัสดิการสังคม

-ผูพิการ และผูดอยโอกาส
ในชุมชน 150 คนไดรับเบี้ย
ยังชีพคนละ 500 บาท/เดือน

900,000

900,000

900,000 -ผูพิการ ที่มีคุณสมบัติ
ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย รับเบี้ยยังชีพ
เพื่อ เปนคาใชจายใน
การดูแลสุขภาพและมี
คุณภาพชีวิต
ใหดีขึ้น ไมนอยกวา 70 %

กองสวัสดิการสังคม

600,000

600,000

600,000 -ผูติดเชื้อเอดสที่มีคุณสมบัติ

กองสวัสดิการสังคม

15 การสงเคราะหผูปวยเอดส -เพื่อชวยเหลือสงเคราะห กลุมผูติด -ผูพิการ ผูปวยเอดสและ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางสังคมเอื้ออาทร
เปาประสงค (Goal) : ผูดอยโอกาสในสังคมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะครอบคลุมและทั่วถึง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
/ ผูปวยเรื้อรัง
เชื้อเอดสไดมีขวัญและกําลังใจ
ผูดอยโอกาสในชุมชน ไดรับ
-กลุมผูติดเชื้อเอดส ไดรับการ
เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท/
ดูแลดานสุขภาพและไดรับการ
เดือน > 95 คน
ชวยเหลือดานวัสดุอุปกรณที่
จําเปนตอการยังชีพ
16 สงเคราะหครอบครัวผู
ประสบปญหาความเดือน
รอนยากจนและดอย
โอกาส

- เพื่อเปนคาใชจายการจัด
กิจกรรมสงเคราะหครอบครัว
ผูประสบปญหาความเดือดรอน
ยากจนและดอยโอกาส และการ
สนับสนุนสงเคราะหในการจัด
การศพตามประเพณี เชน ผู
ประสบปญหาอุทกภัย อัคคีภัย
และวาตะภัย

- สงเคราะหครอบครัวผู
ประสบปญหาความเดือรอน
ยากจน และดอยโอกาส
จํานวน 150 ครัวเรือน ๆ ละ
2,000 บาท
- สงเคราะหครอบครัวผู
ประสบปญหาความเดือรอน
ยากจน และดอยโอกาส อื่นๆ
จํานวน 45 ครั้งๆละ 2,000 บ.

390,000

390,000

390,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ไดรับเบี้ยยังชีพ
เปนคาใชจายในการดูแล
สุขภาพและมีคุณภาพชีวิต
ใหดีขึ้น ไมนอยกวา 70 %
- ประชาชนที่ไดรับความ
เดือดรอนไดรับการชวย
เหลือเบื้องตน ดวยความ
รวดเร็วทั่งถึง เปนธรรม
- ประชาชนไดรับการ
ชวยเหลือสามารถดําเนิน
ชีวิตอยูไดอยางปกติ หรือ
มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
กวาเดิมหลังจากได

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางสังคมเอื้ออาทร
เปาประสงค (Goal) : ผูดอยโอกาสในสังคมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะครอบคลุมและทั่วถึง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

รับการชวยเหลือ
17 แบงปนน้ําใจเพื่อผูดอย
โอกาส (อิ่มทอง อุนใจ
ใกลโรงเรียน)

เพื่อสนับสนุนชวยเหลือ
อาหารกลางวันสําหรับผู
ผูดอยโอกาสในบัญชีรายชื่อ
คนขอนแกนไมทอดทิ้งกัน
โดยรับบริการอาหารกลาง
วันที่โรงเรียนในสังกัดเทศ
บาล 7 โรงเรียน ที่ใกล
บานผูดอยโอกาสที่เขารวม
โครงการคนขอนแกน ฯ

ผูดอยโอกาสในบัญชีคน ขอนแกนไมทอดทิ้งกัน ที่
เขารวมโครงการ < 60 คน

150,000

150,000

150,000

- ผูดอยโอกาสฯ ไดรับ
ประทานอาหารกลางวันที่
ถูกสุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ มีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ผูดอยโอกาสฯ สามารถลด
คาใชจายในการยังชีพได
ระดับหนึ่ง
- ผูดอยโอกาสไดเขาถึง
การใหบริการสาธารณะ
ของภาครัฐมากขึ้น
- ผูรับโอกาสและผูให
โอกาสไดแสดงน้ําใจเอื้อ

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางสังคมเอื้ออาทร
เปาประสงค (Goal) : ผูดอยโอกาสในสังคมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะครอบคลุมและทั่วถึง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

อาทร ดูแลชวยเหลือซึ่งกัน
และกันและพัฒนาจิต
สาธารณะของการเปน
"ผูให" ของหนวยงาน
ภาครัฐเอกชน/ชุมชน
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

18 รวมพลคนขอนแกน
ไมทอดทิ้งกัน

เพื่ออบรมอาสาสมัคร
ที่ดูแลผูดอยโอกาสในบัญชี
บัญชีรายชื่อคนขอนแกน
ไมทอดทิ้งกัน ใหไดรับ
ความรูในการดูแลผูดอย
โอกาสเพิ่มมากขึ้น

อาสาสมัคร ที่ดูแลผูดอย
โอกาส ในบัญชีคนขอนแกน
ไมทอดทิ้งกัน < 1,580 คน

400,000

400,000

400,000

- ผูดอยโอกาสฯ ไดรับ
การดูแลจากอาสาสมัคร
ไดถูกตอง และทั่วถึง
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ผูดอยโอกาสฯ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
- ผูรับโอกาสและผูให

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางสังคมเอื้ออาทร
เปาประสงค (Goal) : ผูดอยโอกาสในสังคมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะครอบคลุมและทั่วถึง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

โอกาสไดแสดงน้ําใจเอื้อ
อาทรดูแลชวยเหลือซึ่งกัน
และกันและพัฒนาจิต
สาธารณะของการเปน
"ผูให" ของหนวยงาน
ภาครัฐเอกชน/ชุมชน
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

19 โครงการคนขอนแกนไม - เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาสใน
ทอดทิ้งกันภาคสนาม
เขตเทศบาลที่ประสบปญหาความ
(กองวิชาการและแผนงาน) รอนอยางรวดเร็ว ตรงตามความ
ตองการ ไดรับการบริการพื้นฐาน
อยางทั่วถึง

- จัดกิจกรรมคนขอนแกนไม
40,000
40,000
40,000
ทอดทิ้งกันภาคสนาม โดย
(เงินรายได) (เงินรายได) (เงินรายได)
กองวิชาการและแผนงานเปน
เจาภาพ โดยแบงจัดกิจกรรมออก
เปน 2 ครั้งๆละ 20,000 บาท

- ผูดอยโอกาสมีชีวิตและ กองวิชาการและแผนงาน
ความเปนอยูที่ดีขี้น
-กอใหเกิดความสัมพันธที่
ดีระหวางภาครัฐและเอกชน

พันธกิจที่ 3
การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

สารบัญโครงการ

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่
โครงการ
1 โครงการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. ซอยชาตะผดุง 20
2 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยขางปม ปตท. ถนนกสิกร
ทุงสราง(ซอยยอยซอยขางปม ปตท. หนาบานเลขที่ 225/28 ถึง
ดานหลังองคการ อุตสาหกรรมปาไม)
3 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยโพธิสาร 11
4 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําบริเวณหลังหมูบานมิตรสัมพันธ
5 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยศรีบูรพา 4เขต4ชุมชนศรีฐาน1
6 คากอสรางทอระบายน้ําตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชน ภายในเขต
เทศบาล เขต 1 จํานวน 21 ซอย
7 คากอสรางทอระบายน้ําตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชน ภายในเขต
เทศบาล เขต 2 จํานวน 13 ซอย
8 คากอสรางทอระบายน้ําตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชน ภายในเขต
เทศบาล เขต 3 จํานวน 4 ซอย
9 คากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยกสิกรทุงสราง 20
10 คากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยหลังศูนยราชการ 2/4
11 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยกสิกรทุงสราง7 ชุมชนดอนหญานาง1
12 คากอสรางทอระบายน้ําตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชน ภายในเขต
เทศบาล เขต 4 จํานวน 19 ซอย
13 โครงการวางทอระบายน้ํา ซอยศรีจันทร 27 แยก 2 ชุมชนศิริมงคล
14 โครงการวางทอระบายน้ํา ซอยศรีจันทร 25 จากสี่แยกปากลางเมืองถึง
หนาหมูบานพิมานเพล็ลชุมชนศิริมงคล
15 โครงการวางทอระบายน้ํา ซอยศรีจันทร 29 จากถนนศรีจันทรถึงซอยศรี
จันทร 29 แยก 1 ชุมชนศิริมงคล
16 โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยอดุลยาราม 1/5
17 โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยขางวัดปาอดุลยาราม
18 โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยอดุลยาราม 9 แยก 1 (หนาบานเลขที่
140/48ถึงบานเลขที่ 140/78)
19 โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนศิลปะสนิทตอนปลาย(ซอยมิตรภาพ
8/13)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง
สํานักการชาง

หนา
293
294

สํานักการชาง
สํานักการชาง
สํานักการชาง

295
297

สํานักการชาง

298
299

สํานักการชาง

299

สํานักการชาง

299

สํานักการชาง
สํานักการชาง
สํานักการชาง
สํานักการชาง

300
300
300
301

สํานักการชาง
สํานักการชาง

301
302

สํานักการชาง

302

สํานักการชาง
สํานักการชาง
สํานักการชาง

303
303
304

สํานักการชาง

304

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่
โครงการ
20 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยอนามัย 7 ชุมชนโนนทัน 4 เขต
3
21 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยอนามัย 1 ชุมชนโนนทัน 4 เขต
3
22 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และปรับปรุงถนน คสล.ซอยผิวงาม
ชุมชนบานตูม 4 เขต 3
23 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยกลางเมือง 8 ชุมชนวัดกลาง

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง

หนา
305

สํานักการชาง

306

สํานักการชาง

306

สํานักการชาง

307

24 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ซอยอนามัย 15
25 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ถนนเหลานาดี จากหนาสนามกีฬา
ถึงทางรถไฟ
26 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ซอยกลางเมือง 5
27 โครงการ ดูดฉีดลาง ทอระบายน้ําถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล จํานวน
9 สาย
28 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ซอยหลังศูนยราชการ 18/1
29 โครงการกอสรางปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา คสล. ภายในหมูบานสิน
ไพริน
30 โครงการกอสรางปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา คสล. ซอยประชาสโมสร 40

สํานักการชาง
สํานักการชาง

308
308

สํานักการชาง
สํานักการชาง

309
309

สํานักการชาง
สํานักการชาง

310
310

สํานักการชาง

311

31 โครงการกอสรางปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา คสล. ถนนศรีจันทร ชวง สํานักการชาง
จากหนารานระเบียงขอนแกนถึงปลายซอยมะลิวัลย 5
32 โครงการกอสรางปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา คสล. ซอยทางขึ้นการเคหะ สํานักการชาง
ฝงถนนศรีธาตุประชาสรรค

312
313

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบการคมนาคมที่มีความเหมาะสมกับสภาพของเมือง
เปาประสงค (Goal) : เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสงมวลชนและการจราจร
ที่
โครงการ
1 โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร ระบบการควบคุมทางแยกแบบ
เปนพื้นที่(Area Traffic Control)บนถนนศรีจันทร
2 โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร ระบบการควบคุมทางแยกแบบ
เปนพื้นที่(Area Traffic Control)บนถนนประชาสโมสร
3 โครงการติดตั้งปายบอกทางชนิดแบบยื่น รูปบบสถาปตยกรรมสินไซ
ภายในเขตเทศบาลนครขอนแกน จํานวน 100 ปาย

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง

หนา
315

สํานักการชาง

315

สํานักการชาง

317

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่หมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
ที่
โครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1 คาใชจายกิจกรรมจัดทําผังแมบทพื้นที่เฉพาะบริเวณคลังน้ํามัน
สํานักการชาง
และสวนประตูเมือง
2 โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรบริเวณซอยศรีจันทร23 (ทองสอดแสง) สํานักการชาง
3 โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีจันทร 15
สํานักการชาง
4 โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรซอยประชาสโมสร 40
สํานักการชาง
5 โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรดวยAsphaltic Concrete ซอยเสนามนตรี สํานักการชาง
6 โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีจันทร(ชวงถนนมิตรภาพ
สํานักการชาง
ถึงเขตทางรถไฟ)
7 กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ ชุมชนหนองใหญ
สํานักการชาง
8 กอสรางระบบจายน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวไปใชประโยชน
สํานักการชาง
สวนรัชดานุสรณ
9 ติดตั้งเครื่องเติมอากาศในแหลงน้ําสาธารณะ จํานวน 7 แหง
สํานักการชาง
10 โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อนํามาใชประโยชนในการดูแล
สํานักการชาง
สวนสาธารณะบึงทุงสรางจํานวน 20 ไร
11 โครงการกอสรางปรับปรุงและจัดระเบียบพื้นที่ขายขายของ
สํานักการชาง
ริมบึงแกนนครบริเวณติดลานกีฬาตานยาเสพติด
12 โครงการกอสรางปายชื่อสวนสาธารณะในเขตเทศบาล
สํานักการชาง
13 โครงการจางศึกษาออกแบบออกแบบพิพิธภัณฑสัตวน้ําจืด
สํานักการชาง
14 โครงการตอเติมอาคารเรือนเพาะชํา บริเวณดานหลังอาคารเรือนเพาะชําเดิม สํานักการชาง
15 โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังศูนยราชการ
สํานักการชาง
จราจรถนนหลังศูนยราชการ
16 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวบึงแกนนครในเขตเทศบาลนครขอนแกน สํานักการชาง

หนา
319
319
320
321
322
323
324
325
326
327
329
329
331
331
331
333

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค (Goal) : มีสิ่งแวดลอมที่ดีตอการดํารงชีวิต
ที่
1
2
3
4
5

โครงการ

โครงการถังขาวหมูฟนฟูชีวิต
โครงการขยะเกิดที่ไหนกําจัดที่นั่น
ทรัพยทวีดวยรีไซเคิล(ทรัพยทวี คูณ 2)
ขยะพิษแลกแตมและขยะมีคาแลกขาวสาร
โครงการการรณรงคความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา
6 เครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขพิทักษสิ่งแวดลอม
7 ประกวดการมีสวนรวมรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยในชุมชน(ชุมชนนาอยู)
8 ขยะไมนากลัว ทําโรงครัว(โรงเรียน)ดวยกาซมีเทน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ

หนา
335
336
337
337
338

สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ

339
339

สํานักการสาธารณสุขฯ

340

พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : พัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน
เปาประสงค (Goal) : มีนักทองเที่ยวและการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น
ที่
โครงการ
1 โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางเมือง

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

หนา
343

ยุทธศาสตร : การเรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพืน้ ผิวจราจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่

โครงการ

1 โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ําค.ส.ล. ซอย
ชาตะผดุง 20

วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมภายใน
ชุมชนและประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรผาน ไป - มา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยชาตะผดุง 20 โดยทําการ
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60
เมตร จํานวน 1 ขาง ภายใน
ซอยชาตะผดุง 20 ชวงจาก
ถนนชาตะผดุงไปทางทิศ
ตะวันตก ความยาวทอระบาย
น้ําพรอมบอพักน้ํารางวี ไม
นอยกวา 220 เมตร จํานวนบอ
พักน้ําไมนอยกวา 23 บอ และ
ทําการกอสรางทอลอดถนน
ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.40 เมตร จํานวน 10 แหง
ความยาวรวมทอระบายน้ํา

งบประมาณและที่มา
2,555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,191,000
(งบรายได)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ภายในชุมชน และ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ผานไป - มา

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2,555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

พรอมบอพักน้ําไมนอยกวา
40 เมตร จํานวนบอพักน้ํา
ไมนอยกวา 10 บอ
2 โครงการกอสรางทอ
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมภายใน
ชุมชน และประชาชนไดรับความ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
ขางปม ปตท. ถนนกสิกร สะดวกในการสัญจรผาน ไป - มา
ทุงสราง(ซอยยอยซอย
ขางปม ปตท. หนา
บานเลขที่ 225/28 ถึง
ดานหลังองคการ
อุตสาหกรรมปาไม)

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยขางปม ปตท. ถนนกสิกร
ทุงสราง (ซอยยอยซอยขางปม
ปตท. หนาบานเลขที่ 225/28
ถึงดานหลังองคการ
อุตสาหกรรมปาไม) โดยทํา
การกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล.
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60
เมตร จํานวน 1 ขาง จากซอย
ยอยขางหนาบานเลขที่ 225/28
ไปทางทิศเหนือ ถึงดานหลัง

2,033,000
(งบรายได)

-

-

แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ภายในชุมชน และ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ผานไป - มา

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2,555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

องคการอุตสาหกรรมปาไม
ความยาวรวมทอระบายน้ํา
พรอมบอพักน้ํารางวีไมนอยกวา
393 เมตร จํานวนบอพักไม
นอยกวา 40 บอ และทําการ
กอสรางทอลอดถนน ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร
จํานวน 20 แหง ความยาวรวม
ทอระบายน้ํา พรอมบอพักน้ํา
ไมนอยกวา 100 เมตร จํานวน
บอพักน้ําไมนอยกวา 20 บอ
3 โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
โพธิสาร 11

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ภายในชุมชน และประชาชน
ไดรับความสะดวกในการ

-กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยโพธิสาร 11 โดยทําการ
วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด

597,000
(งบรายได)

-

-

แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ภายในชุมชน และ
ประชาชนไดรับความ

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
สัญจรผาน ไป - มา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร
หนึ่งขางทางพรอมบอพักน้ํา
รางวี จํานวนไมนอยกวา 15
บอพัก ความยาวรวมทอระบาย
น้ําพรอมบอพักน้ํารางวีไม
นอยกวา 140 เมตร พรอมทํา
การกอสรางทอลอดถนน ค.ส.ล.
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40
เมตร จํานวนไมนอยกวา 4 แหง
ความยาวรวมทอระบายน้ํา
พรอมบอพักน้ํา ไมนอยกวา 16
เมตร จํานวนบอพักน้ําฝาปด
เหล็กไมนอยกวา 4 บอพัก

งบประมาณและที่มา
2,555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
สะดวกในการสัญจร
ผานไป - มา

หนวยงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่

โครงการ

4 โครงการกอสรางระบบ
ระบายน้ําบริเวณหลัง
หมูบานมิตรสัมพันธ

วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ภายในชุมชน ประชาชน
ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรผาน ไป - มา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-กอสรางระบบระบายน้ํา
บริเวณหลังหมูบานมิตร
สัมพันธ โดยทําการขยาย
คลองสงน้ํา รับน้ําจากประตู
ควบคุมระดับน้ําบานที่ 9 (หลัง
หมูบานมิตรสัมพันธ) ไปจนถึง
หนองใหญ (เขตติดตอเทศบาล
ตําบลพระลับ) ความยาวรวม
ไมนอยกวา 800 เมตร โดยมี
เนื้องานถมดินพรอมบดอัดคัน
ทาง, งานถมลูกรังพรอมบดอัด,
งานถมหินคลุกพรอมบดอัด,
งานวางทอเหลี่ยมสําเร็จรูป
ขนาด 2.50 x 2.50 เมตรยาว
รวมไมนอยกวา 24 เมตร, งาน

งบประมาณและที่มา
2,555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,000,000
(งบรายได)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ภายในชุมชน และ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ผานไป - มา

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2,555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ติดตั้งกําแพงรัดปากทอ (Head
Wall) ไมนอยกวา 2 จุด, งาน
ติดตั้งบานประตูหมุน (Sluice
Gate)ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร
จํานวน 6 บาน และงาน
กอสรางอื่น ๆ
5 โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ํา ค.ส.ล. ซอยศรีบูรพา 4 ขังภายในชุมชน และ
เขต 4 ชุมชนศรีฐาน 1
ประชาชนไดรับความ
สะดวกสัญจรผาน ไป-มา

814,000
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยศรีบูรพา 4 โดยทําการวางทอ (งบรายได)
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผา
กลาง 0.60 เมตร พรอมบอพักน้ํา
รางวี ค.ส.ล. จํานวน 20 บอ มี
ยาวรวมไมนอยกวา 200 เมตร

-

-

แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ภายในชุมชน และ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ผานไป - มา

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2,555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,378,500
-

6 คากอสรางทอระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ตามถนน ตรอก ซอย ตาม ชุมชนและการระบายน้ํามี
ชุมชน ภายในเขตเทศบาล ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เขต 1 จํานวน 21 ซอย

จัดซื้อวัสดุกอสรางเพื่อทําการ
วางทอระบายน้ําตามถนน ตรอก
ซอย ตามชุมชนภายในเขต
เทศบาล เขต 1 จํานวน 21 ซอย

7 คากอสรางทอระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ตามถนน ตรอก ซอย ตาม ชุมชนและการระบายน้ํามี
ชุมชน ภายในเขตเทศบาล ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เขต 2 จํานวน 13 ซอย

จัดซื้อวัสดุกอสรางเพื่อทําการ
วางทอระบายน้ําตามถนน ตรอก
ซอย ตามชุมชนภายในเขต
เทศบาล เขต 1 จํานวน 13 ซอย

1,359,200

-

8 คากอสรางทอระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ตามถนน ตรอก ซอย ตาม ชุมชนและการระบายน้ํามี
ชุมชน ภายในเขตเทศบาล ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เขต 3 จํานวน 4 ซอย

จัดซื้อวัสดุกอสรางเพื่อทําการ
วางทอระบายน้ําตามถนน ตรอก
ซอย ตามชุมชนภายในเขต
เทศบาล เขต 1 จํานวน 4 ซอย

877,600

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

-

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

-

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2,555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,661,000
-

9 คากอสรางทอระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ค.ส.ล. ซอยกสิกรทุงสราง ชุมชนและการระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
20

ความยาวรวมทอระบายน้ํา
พรอมบอพักน้ํารางวี ไมนอยกวา
284 เมตร จํานวนบอพักน้ําไม
นอยกวา 28 บอ

10 คากอสรางทอระบายน้ํา
ค.ส.ล. ซอยหลังศูนย
ราชการ 2/4

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ชุมชนและการระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความยาวรวมทอระบายน้ํา
พรอมบอพักน้ํารางวีไมนอยกวา
376 เมตร จํานวนบอพักน้ําไม
นอยกวา 38 บอ

1,833,000

-

11 กอสรางทอระบายน้ํา
ค.ส.ล. ซอยกสิกรทุง
สราง7 ชุมชนดอนหญา
นาง1

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ชุมชนและการระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความยาวรวมทอระบายน้ํา
พรอมบอพักน้ํารางวีไมนอยกวา
100 เมตร จํานวนบอพักน้ําไม
นอยกวา 10 บอ

456,000

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

-

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

-

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่

โครงการ

12 คากอสรางทอระบายน้ํา
ตามถนน ตรอก ซอย
ตามชุมชน ภายในเขต
เทศบาล เขต 4 จํานวน
19 ซอย

วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ชุมชนและการระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

13 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ซอยศรีจันทร 27 แยก 2 ชุมชนและการระบายน้ํามี
ชุมชนศิริมงคล
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อวัสดุกอสรางเพื่อทําการ
วางทอระบายน้ําตามถนน ตรอก
ซอย ตามชุมชนภายในเขต
เทศบาล เขต 1 จํานวน 19 ซอย

กอสรางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวม
ทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ํา
รางวีไมนอยกวา 133.00 เมตร
วาง 2 ขาง จํานวนบอพักน้ําไม
นอยกวา 28 บอ

งบประมาณและที่มา
2,555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,308,700
-

739,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ซอยศรีจันทร 25 จากสี่ ชุมชนและการระบายน้ํามี
แยกปากลางเมืองถึงหนา ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หมูบานพิมานเพล็ลชุม
ชนศิริมงคล

กอสรางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม
ทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ํา
รางวีไมนอยกวา 189.00 เมตร
จํานวนบอพักน้ําไมนอยกวา
19 บอ

15 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ซอยศรีจันทร 29 จาก
ชุมชนและการระบายน้ํามี
ถนนศรีจันทรถึงซอยศรี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จันทร 29 แยก 1
ชุมชนศิริมงคล

กอสรางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม
ทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ํา
รางวีไมนอยกวา 320.00 เมตร
จํานวนบอพักน้ําไมนอยกวา
32 บอ

งบประมาณและที่มา
2,555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
857,000
-

1,598,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 โครงการกอสรางทอ
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ระบายน้ําซอยอดุลยาราม ชุมชนและการระบายน้ํามี
1/5
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กอสรางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวม
ทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ํา
รางวีไมนอยกวา 328 เมตร
จํานวนบอพักน้ําไมนอยกวา
34 บอ

17 โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ําซอยขางวัดปา
อดุลยาราม

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40
เมตร จํานวน 1 ขาง ความยาว
ทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ํา
รางวี ไมนอยกวา 340 เมตร
จํานวนบอพักน้ําไมนอยกวา
31 บอ

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ชุมชนและการระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

งบประมาณและที่มา
2,555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,190,00
-

1,103,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

18 โครงการกอสรางทอ
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ระบายน้ําซอยอดุลยาราม ชุมชนและการระบายน้ํามี
9 แยก 1 (หนาบานเลขที่ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
140/48ถึงบานเลขที่
140/78)

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40
เมตร จํานวน 2 ขาง ภายใน
ซอยอดุลยาราม 9 แยก 1 (หนา
บานเลขที่ 140/48ถึงบานเลขที่
140/78) ความยาวทอระบายน้ํา
พรอมบอพักน้ํารางวี ไมนอย
กวา 202 เมตร จํานวนบอพักน้ํา
ไมนอยกวา 22 บอ

19 โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ําถนนศิลปะ
สนิทตอนปลาย(ซอย
มิตรภาพ 8/13)

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60
เมตร จํานวน 1 ขาง ความยาว
ทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ํา
รางวี ไมนอยกวา 159 เมตร

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ชุมชนและการระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

งบประมาณและที่มา
2,555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
748,000
-

805,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2,555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

จํานวนบอพักน้ําไมนอยกวา16
บอ และทําการกอสรางทอลอด
ถนน ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.40 เมตร จํานวน 2 แหง
ความยาวรวมทอระบายน้ํา
พรอมบอพักน้ําไมนอยกวา 8
เมตร จํานวนบอพักน้ําไมนอย
กวา 2 บอ
20 โครงการกอสรางทอ
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
ชุมชนและการระบายน้ํามี
อนามัย 7 ชุมชนโนนทัน ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4 เขต 3

โดยทําการกอสรางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.80 เมตร ภายใน
ซอยอนามัย 7 ความยาวรวมทอ
ระบายน้ํา พรอมบอพักน้ํา ไม
นอยกวา 295 เมตร จํานวนบอ

1,947,000

-

-

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2,555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

พักน้ําไมนอยกวา 29 บอ
21 โครงการกอสรางทอ
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
ชุมชนและการระบายน้ํามี
อนามัย 1 ชุมชนโนนทัน ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4 เขต 3

โดยทําการกอสรางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.40 เมตร ภายใน
ซอยอนามัย 1 ความยาวรวม
ทอระบายน้ํา พรอมบอพักน้ํา
รางวี ไมนอยกวา 213 เมตร
จํานวนบอพักน้ําไมนอยกวา
20 บอ

681,000

-

-

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

22 โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. และ
ปรับปรุงถนน คสล.ซอย
ผิวงาม ชุมชนบานตูม 4

โดยทําการกอสรางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.60 เมตร ภายใน
ซอยผิวงาม ความยาวรวมทอ

937,000

-

-

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ชุมชนและการระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เขต 3

23 โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
กลางเมือง 8 ชุมชนวัด
กลาง เขต 3

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2,555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ระบายน้ํา พรอมบอพักน้ํารางวี
ไมนอยกวา 189 เมตร จํานวน
บอพักน้ําไมนอยกวา 19 บอ
และปรับปรุงถนน คสล.หนา
ไมนอยกวา 0.15 เมตร มีพื้นที่
ไมนอยกวา 150 ตารางเมตร
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ชุมชนและการระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40
เมตร ภายในซอยกลางเมือง 8
ความยาวรวมทอระบายน้ํา
พรอมบอพักน้ํารางวี ไมนอย
กวา 105 เมตร จํานวนบอพัก
น้ําไมนอยกวา 10 บอ ตามแบบ
เทศบาลนครขอนแกน

338,000

-

-

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่

โครงการ

24 โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ํา คสล. ซอย
อนามัย 15

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ชุมชนและการระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทําการกอสรางทอระบายน้ํา
คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.60 ม.พรอมบอพัก 1 ขาง
ความยาวรวมไมนอยกวา280ม.
บอพัก คสล.สําหรับทอขนาด
ศก.0.60 ม. จํานวนไมนอยกวา
28 บอ

25 โครงการกอสรางทอ
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ระบายน้ํา คสล. ถนน
ชุมชนและการระบายน้ํามี
เหลานาดี จากหนาสนาม ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กีฬาถึงทางรถไฟ

ทําการกอสรางทอระบายน้ํา
คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.80 ม.พรอมบอพัก 1 ขาง
ความยาวรวมไมนอยกวา910ม.
บอพัก คสล.สําหรับทอขนาด
ศก.0.80 ม. จํานวนไมนอยกวา
91 บอ

งบประมาณและที่มา
2,555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,537,000
-

7,337,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

26 โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ํา คสล. ซอย
กลางเมือง 5

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ชุมชนและการระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กอสรางทอระบายน้ําคสล.
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 ม.
พรอมบอพัก รางวี 1 ขาง ความ
ยาวรวมไมนอยกวา 340 ม. บอ
พัก คสล.สําหรับทอขนาด ศก.
0.80 ม. จํานวนไมนอยกวา 34
บอ

27 โครงการ ดูดฉีดลาง ทอ
ระบายน้ําถนนสายหลัก
ภายในเขตเทศบาล
จํานวน 9 สาย

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ชุมชนและการระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ถนนสายหลักภายในเขต
เทศบาล จํานวน 9 สาย ไดรับ
การดูดฉีด ลางทอ ระบายน้ํา
ถนนสายหลัก

งบประมาณและที่มา
2,555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,116,000
-

16,446,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่

โครงการ

28 โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ํา คสล. ซอย
หลังศูนยราชการ 18/1

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ชุมชนและการระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค
สล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.60 ม.พรอมบอพัก 1 ขาง
ความยาวรวมไมนอยกวา 80 ม.
บอพัก คสล.สําหรับทอขนาด
ศก.0.60 ม. จํานวนไมนอยกวา
8 บอ และกอสรางรางยู คสล.
ความกวางภายในรางยู 0.40 ม.
ฝา คสล. ความยาวรวมไมนอย
กวา 70 ม.

29 โครงการกอสราง
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ปรับปรุงระบบทอระบาย ชุมชนและการระบายน้ํามี
น้ํา คสล. ภายใน
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หมูบานสินไพริน

ทําการกอสรางทอระบายน้ํา
คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.60 ม. ความยาวรวมบอพักน้ํา
รางวีไมนอยกวา 145 ม. บอพัก

งบประมาณและที่มา
2,555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
853,000
-

1,592,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2,555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

คสล.สําหรับทอขนาด ศก.0.60
ม. จํานวนไมนอยกวา 14 บอ
และกอสรางทอระบายน้ํา คสล.
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.
ความยาวรวมบอพักน้ํารางวีไม
นอยกวา 309 ม. บอพัก คสล.
สําหรับทอขนาด ศก.0.40 ม.
จํานวนไมนอยกวา 30 บอ
30 โครงการกอสราง
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ปรับปรุงระบบทอระบาย ชุมชนและการระบายน้ํามี
น้ํา คสล. ซอยประชา
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สโมสร 40

ทําการกอสรางทอระบายน้ํา
คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.60 ม. ความยาวรวมบอพักน้ํา
รางวีไมนอยกวา 85 ม. บอพัก
คสล.สําหรับทอขนาด ศก.0.60
ม. จํานวนไมนอยกวา 8 บอ

1,168,000

-

-

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2,555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

และกอสรางทอระบายน้ํา คสล.
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.
ความยาวรวมบอพักน้ํารางวีไม
นอยกวา 215 ม. บอพัก คสล.
สําหรับทอขนาด ศก.0.40 ม.
จํานวนไมนอยกวา 21 บอ
31 โครงการกอสราง
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ปรับปรุงระบบทอระบาย ชุมชนและการระบายน้ํามี
น้ํา คสล. ถนนศรีจันทร ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ชวงจากหนารานระเบียง
ขอนแกนถึงปลายซอย
มะลิวัลย 5

ทําการรื้อถอนระบบระบายน้ํา
เดิมฝงขวาทาง เพื่อปรับระดับ
ใหม ความยาวรวมบอพักน้ํา
รางวีไมนอยกวา 600 ม.

1,462,000

-

-

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

32 โครงการกอสราง
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังภายใน
ปรับปรุงระบบทอระบาย ชุมชนและการระบายน้ํามี
น้ําคสล. ซอยทางขึ้นการ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เคหะฝงถนนศรีธาตุ
ประชาสรรค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทําการกอสรางทอระบายน้ํา
คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.60 ม. ความยาวรวมบอพักน้ํา
รางวีไมนอยกวา 30 ม. บอพัก
คสล.สําหรับทอขนาด ศก.0.60
ม. จํานวนไมนอยกวา 2 บอ
และกอสรางทอระบายน้ํา คสล.
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 ม.
ความยาวรวมบอพักน้ํารางวีไม
นอยกวา 30 ม. บอพัก คสล.สําหรับทอขนาดศก.0.80ม.จํานวน
ไมนอยกวา 2บอพรอมทําการกอ
สรางถนนคสล.ความหนาไม
นอยกวา 0.15 ม.โดยมีพื้นที่รวม
ไมนอยกวา 265 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา
2,555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
431,000
-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง

ยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบการคมนาคม
ที่มีความเหมาะสมกับสภาพของเมือง
เปาประสงค : เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสงมวลชนและการจราจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบการคมนาคมที่มีความเหมาะสมกับสภาพของเมือง
เปาประสงค (Goal) : เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสงมวลชนและการจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการติดตั้งระบบ
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
สัญญาณไฟจราจรระบบ การจราจรภายในตัวเมือง
การควบคุมทางแยกแบบ
เปนพื้นที่(Area Traffic
Control)บนถนนศรีจันทร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โดยติดตั้งระบบตรวจนับ
ปริมาณจราจรในพื้นที่,ระบบ
ประมวลผลพารามิเตอร
สัญญาณไฟจราจร ระบบ
สํารองในกรณีฉุกเฉิน และ
ระบบแสดงผลสภาพการจราจร
และการบันทึกสภาพจราจร
โดยเริ่มตั้งแตแยกถนนศรีจันทร
ตัดถนนหนาเมือง,ถนนศรี
จันทรตัดถนนกลางเมือง,ถนน
ศรีจันทรตัดถนนหลังเมืองและ
ถนนศรีจันทรตัดถนนรอบเมือง

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,950,000
-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่รับผิดชอบ
-เพื่อแกไขปญหาระบบ
การจราจรภายในเขต
เทศบาลนครขอนแกน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และลดอุบัติเหตุทางถนน

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบการคมนาคมที่มีความเหมาะสมกับสภาพของเมือง
เปาประสงค (Goal) : เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสงมวลชนและการจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

2 โครงการติดตั้งระบบ
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
สัญญาณไฟจราจรระบบ การจราจรภายในตัวเมือง
การควบคุมทางแยกแบบ
เปนพื้นที่(Area Traffic
Control)บนถนนประชา
สโมสร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โดยติดตั้งระบบตรวจนับ
ปริมาณจราจรในพื้นที่,ระบบ
ประมวลผลพารามิเตอร
สัญญาณไฟจราจร ระบบ
สํารองในกรณีฉุกเฉิน และ
ระบบแสดงผลสภาพการจราจร
และการบันทึกสภาพจราจร
โดยเริ่มตั้งแตแยกถนนประชา
สโมสรตัดถนนเทพารักษ,ถนน
ประชาสโมสรตัดถนนหนา
เมือง,ถนนประชาสโมสรตัด
ถนนกลางเมืองและถนน
ประชาสโมสรตัดถนนหลังเมือง

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,620,000
-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่รับผิดชอบ
-เพื่อแกไขปญหาระบบ
การจราจรภายในเขต
เทศบาลนครขอนแกน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และลดอุบัติเหตุทางถนน

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบการคมนาคมที่มีความเหมาะสมกับสภาพของเมือง
เปาประสงค (Goal) : เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสงมวลชนและการจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

3 โครงการติดตั้งปายบอก -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ทางชนิดแบบยื่น รูปแบบ การจราจรภายในตัวเมือง
สถาปตยกรรมสินไซ
ภายในเขตเทศบาลนคร
ขอนแกน จํานวน 100ปาย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีปายบอกทิศทางจราจร บอก
สถานที่ที่สําคัญ เพื่อบรรเทา
และปองกันปญหาจราจร ติดตั้ง
ในบริเวณแยกสําคัญๆภายใน
เขตเทศบาลนครขอนแกน
จํานวน 100 ปาย

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13,000,000
-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่รับผิดชอบ
-เพื่อแกไขปญหาระบบ
การจราจรภายในเขต
เทศบาลนครขอนแกน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และลดอุบัติเหตุทางถนน

สํานักการชาง

ยุทธศาสตร : การเรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
และผังเมือง
เปาประสงค : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่มีความเหมาะสม
ตอการอยูอาศัยอยางยัง่ ยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : การเรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่มีความเหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
1 คาใชจายกิจกรรมจัดทําผังแม
บทพื้นที่เฉพาะบริเวณคลัง
น้ํามันและสวนประตูเมือง

เพื่อจัดวางผังเมืองใหเปน
สัดสวนมีความปลอดภัย
และสวยงาม

จางศึกษาออกแบบ วางผังพื้นที่
และแผนพัฒนาในบริเวณคลัง
น้ํามันริมถนนมิตรภาพ ไดคลัง
น้ํามันเชฟรอน(คาลเท็กซ)
คลังน้ํามัน ปตท. และคลังน้ํามัน
เชลล พื้นที่สวนประตูเมืองพื้นที่
สนามกอลฟการรถไฟฯ รวมไป
ถึงที่ดินเอกชนในบริเวณที่
ตอเนื่องกันพื้นที่รวมประมาณ
190 ไร

2 โครงการกอสรางปรับปรุงผิว
จราจรบริเวณซอยศรีจันทร
23 (ทองสอดแสง)

-เพื่อปรับปรุงถนนเดิมใหเปน -กอสรางปรับปรุงผิวจราจร
ถนนที่ไดมาตรฐาน
บริเวณซอยศรีจันทร 23 (ทองสอดแสง) ดวย Asphaltic
Concreteความกวางเฉลี่ย5เมตร

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000
(งบรายได)

1,087,000
(งบรายได)

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ผังเมืองมีความเปนสัดสวน
ปลอดภัยและสวยงาม

สํานักการชาง

-ไดถนนที่มีมาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย ตอการ
สัญจรผานไป-มา

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : การเรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่มีความเหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

5 เมตร ความยาวประมาณ
583 เมตร หนาไมนอยกวา
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 2,915 ตารางเมตร
โดยทําการปู Asphaltic Concrete
ทับแผนใยสังเคราะห (Paving
Fabic Geotextile) พรอมงานทาสี
ตีเสนจราจร ดวยสีเทอรโม
พลาสติก ความหนาไมนอยกวา
3 มิลลิเมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา
130 ตารางเมตร
3 โครงการกอสรางปรับปรุงผิว
จราจรซอยศรีจันทร 15

-เพื่อปรับปรุงถนนเดิมใหเปน -กอสรางปรับปรุงผิวจราจร
ถนนที่ไดมาตรฐาน
ซอยศรีจันทร 15 โดยการวาง
แผนใยสังเคราะห (Paring

319,000
(งบรายได)

-

-

-ไดถนนที่มีมาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย ตอการ
สัญจรผานไป-มา

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : การเรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่มีความเหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

Fabric Geotextile) ปูทับดวย
ผิวจราจร Asphaltic Concrete
หนาไมนอยกวา 0.05 เมตร
ความกวางเฉลี่ย 3.00-4.00 เมตร
ความยาว 250 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 888
ตารางเมตร
4 โครงการกอสรางปรับปรุงผิว
จราจรซอยประชาสโมสร 40

-เพื่อปรับปรุงถนนเดิมใหเปน กอสรางปรับปรุงผิวจราจรซอย
ถนนที่ไดมาตรฐาน
ประชาสโมสร 40 โดยการวาง
แผนใยสังเคราะห(Paring
Fabric Geotextile) ปูทับดวยผิว
จราจร Asplaltic Congrete
หนาไมนอยกวา 0.05 เมตร
ความกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร

413,000
(งบรายได)

-

-

-ไดถนนที่มีมาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย ตอการ
สัญจรผานไป-มา

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : การเรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่มีความเหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ความยาว 588 เมตร หรือมีพ้นื ที่
จราจรไมนอยกวา 2,352 ตาราง
เมตร ภายในซอยประชาสโมสร
40 และประชาสโมสร 50
5 โครงการกอสรางปรับปรุงผิว
จราจรดวย Asphaltic
Concrete ซอยเสนามนตรี

เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให
เปนถนนที่มีมาตรฐาน

-กอสรางปรับปรุงผิวจราจรดวย
Asphaltic Concrete ซอยเสนา
มนตรี โดยทําการกอสราง
ปรับปรุงผิวจราจร บริเวณซอย
เสนามนตรี ดวย Asphaltic
Concrete ความกวางเฉลี่ย 6
เมตร ความยาวประมาณ 442
เมตร ความหนาไมนอยกวา
0.05 เมตร หรือมีพ้นื ที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 2,652

895,000
(งบรายได)

-

-

ไดถนนที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย สะดวกตอ
ผูสัญจร

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : การเรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่มีความเหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตารางเมตร โดยทําการปู
Asphaltic Concrete ทับแผน
ใยสังเคราะห (PavingFabic
Geotextile) พรอมงานทาสีตี
เสนจราจรดวยสีเทอรโม
พลาสติก
6 โครงการกอสรางปรับปรุงผิว เพื่อปรับปรุงถนนเดิมใหเปน กอสรางปรับปรุงผิวจราจรถนน
จราจรถนนศรีจันทร(ชวงถนน ถนนที่มีมาตรฐาน
ศรีจันทร(ชวงถนนมิตรภาพถึง
มิตรภาพถึงเขตทางรถไฟ)
เขตทางรถไฟ)โดยทําการปูแผน
ใยสังเคราะห(Paving Fabic
Geotertile) แลวทําการปูทับดวย
ผิวจราจร (Asphaltic Concrete)
หนาไมนอยกวา5ซม.ความกวาง
เฉลี่ย28.00-17.00เมตรความยาว

2,821,000 (งบรายได)

-

ไดถนนที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย สะดวกตอ
ผูสัญจร

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : การเรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่มีความเหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

326 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 8,430 ตารางเมตร
พรอมงานทาสีตีเสนจราจร
ภายในถนนศรีจันทรชวงจาก
ถนนมิตรภาพไปทางทิศ
ตะวันออกถึงแนวเขตทางรถไฟ
7 กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบบึงประดิษฐ ชุมชน
หนองใหญ

บําบัดน้ําเสียจากชุมชน
กอนปลอยลงแหลงน้ํา
สาธารณะ

กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบ
บึงประดิษฐ บริเวณชุมชน
หนองใหญขนาดพื้นที่ไมนอย
กวา 8 ไรมีความสามารถรองรับ
น้ําเสียไดไมนอยกวา 3,000
ลูกบาศกเมตร/วันประกอบดวย
เครื่องสูบน้ํา บอรองรับน้ําเสีย
ซึ่งมีการปลูกพืชน้ํา เชน

3,990,000
(งบรายได)

-

-

คุณภาพน้ําสาธารณะ
มีคุณภาพดีขึ้น

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : การเรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่มีความเหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

พุทธรักษา กก ธูปฤาษี เปนตน
เพื่อบําบัดน้ําเสียจากชุมชน
หนองใหญ จํานวน 1,167
ครัวเรือน กอนปลอยน้ําทิ้งออก
สูแหลงน้ําสาธารณะและ
เพื่อปองกันการเกิดปญหา
มลพิษทางน้ํา
8 กอสรางระบบจายน้ําเสียที่ผาน บําบัดน้ําเสียจากชุมชนกอน
การบําบัดแลวไปใชประโยชน ปลอยลงแหลงน้ําสาธารณะ
สวนรัชดานุสรณ

กอสรางระบบจายน้ําเสียที่ผาน
การบําบัดไดตามเกณฑมาตรฐาน
ที่กฎหมายกําหนดแลวนํากลับมา
ใชประโยชนใหมอีกครั้งดวยการ
นํามารดน้ําตนไมบริเวณสวน
สาธารณะซึ่งเปนการใช
ทรัพยากรน้ําอยางคุมคาและเปน

827,000
(งบรายได)

-

-

คุณภาพน้ําสาธารณะ
มีคุณภาพดีขึ้น

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : การเรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่มีความเหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

การลดปญหามลพิษทางน้ําที่จะ
เกิดขึ้นในแหลงรองรับน้ําตาม
ธรรมชาติ โดยกอสรางทอระบาย
น้ําจากบริเวณสถานีสูบบึงทุง
สรางไปสวนรัชดานุสรณวางทอ
HDPE ขนาดเสนผาศูนยกลาง
250 มม. และ 200 มม. ความยาว
ไมนอยกวา 1,200 เมตร
9 ติดตั้งเครื่องเติมอากาศในแหลง ปองกันการเกิดน้ําเนาเสีย
น้ําสาธารณะ จํานวน 7 แหง
ในแหลงน้ําสาธารณะ

เพื่อนํามาใชสําหรับเติมอากาศ
ลงในแหลงน้ําสาธารณะตางๆ
ของเทศบาลนครขอนแกน
จํานวน 7 แหง ไดแก
1) บึงแกนนคร 2) บึงหนองใหญ
3) บึงหนองแวงตราชู

2,100,000
(งบรายได)

-

-

คุณภาพน้ําสาธารณะ
มีคุณภาพดี

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : การเรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่มีความเหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

4) บึงหนองบอน5) บึงหนองยาว
6) บึงสวนสาธารณะบึงทุงสราง
7) หนองสระพัง เพื่อรักษาคุณ
ภาพน้ําใหดีอยูเสมอและเพื่อ
ปองกันการเกิดเหตุปลาตายอาจ
สงผลกระทบตอระบบนิเวศและ
ประชาชนโดยรอบประกอบดวย
เครื่องเติมอากาศแบบ กังหันตีน้ํา
10 ใบพัด และเครื่องเติมอากาศ
ยิงใตผิวน้ําแบบ แอรโรเจ็ท
10 โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
นํามาใชประโยชนในการดูแล
สวนสาธารณะบึงทุงสราง
จํานวน 20 ไร

ลดคาใชจายในการดูแล
สวนสาธารณะ

เปนการเพิ่มศักยภาพในการนํา
น้ํามาดูแลสวนสาธารณะบึง
ทุงสรางเพื่อลดคาใชจาย กําลัง
คนในการดูแลสวนสาธารณะ

3,600,000
(งบรายได)

-

-

ประหยัดงบประมาณ
ที่ใชในการดูแลสวน
สาธารณะ

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : การเรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่มีความเหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
ลดการใชน้ําประปาโดยหันมา
ใชน้ําตามแหลงน้ําธรรมชาติใน
ในการดูและพื้นที่สีเขียวประ
กอบดวยการกอสรางโรงสูบน้ํา
และระบบสูบน้ําดวยแรงดันสูง
จํานวน 2 ชุดระบบควบคุมการ
ทํางาน ระบบทอHDPEชั้น PN
6.3 ติดตั้งหัวสปริงเกอรแบบ
POP UP ปรับองศาได 360 องศา
ครอบคลุมพื้นที่ไมต่ํากวา 20 ไร
พรอมทั้ง ระบบไฟฟา และ
อุปกรณประกอบอื่นๆ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : การเรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่มีความเหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
11 โครงการกอสรางปรับปรุงและ -เพื่อปรับปรุงและจัดระเบียบ
จัดระเบียบพื้นที่ขายขายของ พื้นทีข่ ายของริมบึงแกนนคร
ริมบึงแกนนครบริเวณติดลาน
กีฬาตานยาเสพติด

12 โครงการกอสรางปายชื่อ
สวนสาธารณะในเขต
เทศบาล

-กอสรางปรับปรุงและจัด
ระเบียบพื้นที่ขายของริมบึง
แกนนครบริเวณติดลานกีฬา
เพื่อจายเปนคากอสรางลาน
แอสฟลสติก ทําสีพิมพลายหนา
อยางน้ํา 0.04 เมตร พื้นที่ไมต่ํา
กวา0.04 เมตร พื้นที่ไมต่ํากวา
1,000 ตร.ม.พื้นที่นั่งคอนกรีต
ขนาดพื้นที่9.00 ตร.ม.6 จุด
ระบบไฟฟาสองสวางและ
ระบบระบบระบายน้ํา

เพื่อติดตั้งปายชื่อสวน
สาธารณะใหประชาชน

กอสรางปายชื่อสวนสาธารณะ
ในเขตเทศบาล จํานวน 7 แหง

ทั่วไปไดรับทราบ

ดังนี้1.สวนบึงหนองใหญ 2แหง

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,700,000
(งบรายได)

มีพ้นื ที่สําหรับการ
ขายสินคา

สํานักการชาง

945,000
(งบรายได)

-ประชาชนไดทราบชื่อ
ของสวนสาธารณะ

สํานักการชาง

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : การเรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่มีความเหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2. สวนวัดศรีแกว 1 แหง
3. สวนหนาเรือนจํา 1 แหง
4. สวนหนองแวง 1 แหง
5. สวนประตูเมือง 1 แหง
(ฝงถนนศรีจันทร)
6. สวนบึงหนองบอน 1 แหง
เปนปาย ค.ส.ล. ไมนอยกวา
3.80เมตรสูงไมนอยกวา1.20 ม.
บุดวยหินแกรนิต และทรายลาง
ตัวหนังสือนูนสูง 1 ซม. พรอม
ไฟสองปายพื้นตั้งปายแบงเปน
สองชั้น ชั้นแรก เปนทรายลาง
ชั้นลางเปนบล็อกซีเมนต พื้นที่
รวมไมนอยกวา 8 ตารางเมตร
ตอ 1 แหง

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : การเรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่มีความเหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
-เพื่อปรับปรุงใหเปน
-โดยทําการจางศึกษาออกแบบ
13 โครงการจางศึกษาออกแบบ
ออกแบบพิพิธภัณฑสัตวน้ําจืด สถานที่ทองเที่ยวอีกแหงหนึ่ง พิพิธภัณฑสัตวน้ําจืด แหง

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,425,000

-

-

จํานวน 1

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
-มีสถานที่พักผอนหยอน
ใจใหประชาชนโดยทั่วไป

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง

เขามาใชประโยชนรวมกัน

14 โครงการตอเติมอาคารเรือน
เพาะชํา บริเวณดานหลัง
อาคารเรือนเพาะชําเดิม

เพื่อปรับปรุงอาคารในการ
เพาะพันธุพืช

โดยทําการกอสราง ตอเติมอาคาร
ขนาด3.50 ยาว 7.00 เมตร พรอม
โดยรอบ

548,000
(งบรายได)

15 จราจรถนนหลังศูนยราชการ
จราจรถนนหลังศูนยราชการ

-เพื่อใหไดถนนที่มาตรฐาน
น้ําไมทวมขัง สะดวกในการ
สัญจร ผานไป-มา

-กอสรางปรับปรุงผิวจราจรถนน 8,082,000
หลังศูนยราชการ โดยทําการ
(งบรายได)
กอสรางปรับปรุงผิวจราจรถนน
หลังศูนยราชการ ชวงจากแยก
ถนนมิตรภาพไปทางทิศตะวันออกถึงถนนกสิกรทุงสราง โดย

-

-

-

มีเรือนเพาะชําพันธุพืช
ที่ไดมาตรฐาน

สํานักการชาง

-

-ไดถนนที่มีมาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย ตอการ
สัญจรผานไป-มา

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : การเรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่มีความเหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
ทําการปูแผนใยสังเคราะห Paving
Fabric Geotextile พรอมเสริม
พื้นทาง โดยทําการปู Asphaltic
Concretc ปรับระดับ พื้นทาง
ปริมาณ 121 ลบ.ม. และทํา
การปูทับดวย Asphaltic Concretc
หนาไมนอยกวา 0.05 เมตร ความ
หนาไมนอยกวา 0.05 เมตร ความ
กวางเฉลี่ย 9.00-23.50 เมตร
ยาว 1,140 เมตร หรือมีพ้นื ที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 21,346 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : การเรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่มีความเหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
16 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว พัฒนาใหมีสถานที่เพื่อเปน
บึงแกนนครในเขตเทศบาล
แหลงทองเที่ยวในจังหวัด
นครขอนแกน
ขอนแกน

กอสรางระบบปองกันตลิ่งพัง
บริเวณดานทิศตะวันออกของ
บึงแกนนคร โดยดําเนินการ
กอสรางระบบปองกันตลิ่งพัง
บึงแกนนคร ชนิดคอนกรีตสริม
เเหล็กขนาดความกวาง 2.8 เมตร
ความยาวรวมไมนอยกวา 670
เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไม
นอยกวา 1,876 ตารางเมตร
พรอมติดตั้งงานระบบไฟฟา
แสงสวาง งานระบบสปริงเกอร
รดน้ําตนไมและงานพืชพันธุไม

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000,000
(งบรายได)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
มีสถานที่พักผอนหยอน
ใจใหกับประชาชน
เพิ่มแหลงทองเที่ยว
และสรางรายไดใหกับ
จังหวัด

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง

ยุทธศาสตร : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค : มีสิ่งแวดลอมทีด่ ีตอการดํารงชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค (Goal) : มีสิ่งแวดลอมที่ดีตอการดํารงชีวิต
KPI เทศบาลที่ 23 : รอยละของปริมาณขยะที่ถูกคัดแยกออกไปใชประโยชนไมนอยกวา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการถังขาวหมู
ฟนฟูชีวิต

- รณรงคคัดแยกขยะยอย
สลายจากรานอาหาร ตลาด
ไปทําเปนปุย
- พัฒนาศักยภาพเครือขาย
เกษตรกรผลิตปุยจากขยะ
อินทรีย
- สงเสริมเครือขายเกษตรกร
ใหมีสวนรวมในการผลิตและ
ใชผลผลิตปุยจากเศษอาหาร
-สรางเครือขายเกษตรกร
ปลอดสารพิษและนําผลผลิต
ออกสูตลาด

- คัดแยกขยะยอยสลายจาก
รานอาหาร ตลาดไปทําเปนปุย
ไมนอยกวา 4,000 กก.ตอวัน
- ขยายกําลังการผลิตปุยให
สามารถรองรับขยะได
ไมนอยกวา 4 ตัน
- พัฒนากองทุนกลุมเกษตรกร
โครงการถังขาวหมูฟนฟูชีวิต
ใหรวมผลิตปุย จําหนายปุย
และจัดซื้อวัสดุหมุนเวียนใน
การผลิตปุยจากขยะอินทรีย
- พัฒนาวิจัยกระบวนการกําจัด
ขยะอินทรียรูปแบบอื่นๆและ
ผลผลิตของโครงการถังขาว
หมูฟนฟูชีวิต
- รานอาหาร ตลาดและแหลง
ที่มีขยะอินทรียรวมโครงการ
ไมนอยกวา 50 แหง

รอยละ 30
รอยละ 35
รอยละ 40
งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
235,000
235,000
235,000 - ลดปริมาณขยะอินทรีย สํานักการสาธารณสุขฯ
(เงินรายได)
(เงินรายได) (เงินรายได) ที่ตองนําไปกําจัด อยาง
นอย 4.0 ตันตอวัน
ป 2555
ป 2556
ป 2557

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค (Goal) : มีสิ่งแวดลอมที่ดีตอการดํารงชีวิต
KPI เทศบาลที่ 23 : รอยละของปริมาณขยะที่ถูกคัดแยกออกไปใชประโยชนไมนอยกวา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

รอยละ 30
รอยละ 35
รอยละ 40
งบประมาณและที่มา
2555
2556
(บาท)
(บาท)

ป 2555
ป 2556
ป 2557

2557
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่รับผิดชอบ

- มีเครือขายเกษตรกรปลอด
สารพิษรวมกิจกรรมไม
นอยกวา 150 คน
- มีการนําผลิตภัณฑออก
จําหนายในตลาดอยางนอย
48 ครั้ง
2 โครงการขยะเกิดที่ไหน - เพื่อลดปริมาณขยะที่
กําจัดที่นั่น
ตองนําไปกําจัดในชุมชน
เปาหมาย
- สงเสริมการลดและคัด
แยกขยะดวยเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับชุมชน
- สงเสริมใหชุมชนมีสวน
รวมในการลดปริมาณขยะ

- คัดแยกขยะยอยสลาย
นําไปใชประโยชนในชุมชน
เปาหมาย 20 ชุมชน
ไมนอยกวา 1,000 กก./วัน
- คัดแยกขยะรีไซเคิล
นําไปใชประโยชน
ในชุมชนเปาหมาย 20
ชุมชนไมนอยกว100 กก./วัน
- คัดแยกขยะพิษของชุมชน
เปาหมาย 20 ชุมชน
ไมนอยกวา 2.5 กก./วัน

160,000
160,000
160,000 - ลดปริมาณขยะที่ตอง
(เงินรายได) (เงินรายได) (เงินรายได) นําไปกําจัด อยางนอย 1.5
ตันตอวัน
- พัฒนารูปแบบที่
เหมาะสมในการจัดการ
ขยะโดยชุมชน

สํานักการสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค (Goal) : มีสิ่งแวดลอมที่ดีตอการดํารงชีวิต
KPI เทศบาลที่ 23 : รอยละของปริมาณขยะที่ถูกคัดแยกออกไปใชประโยชนไมนอยกวา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
3 ทรัพยทวีดวยรีไซเคิล
(ทรัพยทวี คูณ 2)

- เพื่อเปนทางเลือกในการ
คัดแยกขยะกลับมาใช
ประโยชน ภายใตสโลแกน
"สะดวก ไดเงิน ไดบุญ"
- เพื่อรณรงคใหประชาชน
มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ออกจากขยะทั่วไปในระดับ
ครัวเรือน
- เพื่อลดปริมาณขยะที่ตอง
นําไปกําจัด ณ แหลงฝงกลบ

- ปริมาณขยะที่สมาชิก นํามา
ฝากขายไมต่ํากวา 400วันกก/วัน
( 146 ตัน /ป)
- จัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล
ในชุมชน4 แหง ในโรงเรียน
3 แหง
- สงเสริมชุมชนตนแบบชุมชน
ปลอดขยะ 2 ชุมชน
- สงเสริมการนําวัสดุเหลือใช
มาทําสิ่งประดิษฐเพื่อเพิ่มมูลคา

4 ขยะพิษแลกแตมและ
คาแลกขาวสาร

- เพื่อรณรงคใหประชาชน
มีการคัดแยกขยะพิษ
และขยะรีไซเคิลออกจาก
ขยะทั่วไปในระดับ
ครัวเรือน
- เพื่อลดการปนเปอนของ
ขยะพิษตอสิ่งแวดลอม

- คัดแยกขยะพิษออกจาก
ขยะทั่วไปไมนอยกวา
20 ตัน / ป ( 0.030 ตัน/วัน)
จํานวนสมาชิกโครงการ
ไมนอยกวา 400 รายตอป
- คัดแยกขยะรีไซเคิลออก
จากขยะทั่วไป ไมนอยกวา

รอยละ 30
รอยละ 35
รอยละ 40
งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000
70,000
70,000 - ลดปริมาณขยะที่ตองกวา สํานักการสาธารณสุขฯ
(เงินรายได)
(เงินรายได) (เงินรายได) นําไปทิ้งยังที่ฝงกลบ ไมต่ํา
400 กก./วัน
- ประหยัดคาใชจายในการ
จัดการขยะ ตันละ 490 บาท
ประชาชน / เยาวชนมีรายได
จากการจําหนายขยะรีไซเคิล
และสิ่งประดิษฐ

ป 2555
ป 2556
ป 2557

100,000
100,000
100,000 - ลดปริมาณขยะที่ตอง
สํานักการสาธารณสุขฯ
(เงินรายได)
(เงินรายได) (เงินรายได) นําไปทิ้งยังที่ฝงกลบ
ไมต่ํากวา 60 กก./วัน
- ลดปญหาการปนเปอน
ของขยะพิษตอสิ่งแวดลอม
- นําขยะรีไซเคิลกลับมาใช
ประโยชน เพิ่มรายได

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค (Goal) : มีสิ่งแวดลอมที่ดีตอการดํารงชีวิต
KPI เทศบาลที่ 23 : รอยละของปริมาณขยะที่ถูกคัดแยกออกไปใชประโยชนไมนอยกวา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการการรณรงค
สะอาดเมือง
(Big Cleaning Day)
เฉลิมพระเกียรติ 84
มหาราชา

โดยการคัดแยกไป กําจัด
อยางถูกวิธี
- เพื่อลดปริมาณขยะที่ตอง
นําไปกําจัด ณ แหลงฝงกลบ

10 ตัน / ป ( 0.015 ตัน/วัน)
- หาเครือขายสนับสนุน
ไมต่ํากวา 10 หนวยงาน
- จัดตั้งภาชนะรวบรวม
ขยะพิษ ไมต่ํากวา 100 จุด

- เพื่อกระตุนใหประชานมี
สวนรวมในการรักษาความ
สะอาดความเปนระเบียบ
เรียบรอยของเมือง
- เพื่อใหเกิดความสะอาด
ความเปนระเบียบเรียบรอย
และความนาอยูของเมือง
- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
ลดปญหา

- จัดกิจกรรมรณรงคทําความ
สะอาดเมือง ปละ 1 ครั้ง
ภายใตนโยบาย 6 ส.(สะอาด
สะดวก สดใส สีสัน สุขภาพ
สรางสรรค)
- จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
ไมต่ํากวา 30,000 คน
- ชุมชนและหนวยงานรวม
กิจกรรมไมต่ํากวา 120 องคกร

รอยละ 30
รอยละ 35
รอยละ 40
งบประมาณและที่มา
2555
2556
(บาท)
(บาท)

ป 2555
ป 2556
ป 2557

2557
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่รับผิดชอบ
4. มีเงินทุนหมุนเวียนจาก
การจําหนายขยะรีไซเคิล
และขยะพิษบางชนิด

560,000
560,000
560,000 - ประชาชนเกิดจิตสํานึก
(เงินรายได)
(เงินรายได) (เงินรายได) รักษาสิ่งแวดลอม
- การมีสวนรวมทําความ
สะอาดถนนสายหลักถนน
ในชุมชน

สํานักการสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค (Goal) : มีสิ่งแวดลอมที่ดีตอการดํารงชีวิต
KPI เทศบาลที่ 23 : รอยละของปริมาณขยะที่ถูกคัดแยกออกไปใชประโยชนไมนอยกวา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
6

เครือขายอาสาสมัคร
สาธารณสุขพิทักษ
สิ่งแวดลอม

7 ประกวดการมีสวนรวม
ความสะอาดและความ
ระเบียบเรียบรอยใน
(ชุมชนนาอยู)

- สรางเครือขายในการเฝา
ระวังสิ่งแวดลอมและการลด
ปริมาณขยะ
- เพื่อสนองนโยบายใน
เรื่องการบริหารจัดการตาม
หลัก ธรรมาภิบาลและ
เจตนารมณรัฐธรรมนูญ "ให
ผูที่อยูใกลปญหา เปนผู
แกปญหานั้น"

- ยกระดับเครือขาย
แรงงานคัดแยกขยะนอก
ระบบ"1 ครั้ง จํานวน 150 คน
- จัดประชุมสรางเครือขาย
พัฒนาสิ่งแวดลอม 4 ครั้ง
จํานวน 600 คน
- คัดเลือกอาสาสมัครดีเดน
ดานสิ่งแวดลอม ดานการ
พัฒนารายได
- จัดประชุมประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- กิจกรรมขอบคุณภาค
ประชาชน 200 คน

- เพื่อกระตุนใหประชาชน
ในชุมชนมีสวนรวมในการ
รักษาความสะอาดความเปน
ระเบียบเรียบรอย

- จัดประกวดการมีสวนรวม
ในการรักษาความสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอยในชุมชนยอย
- คะแนนการประเมินความ

รอยละ 30
รอยละ 35
รอยละ 40
งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
93,000
53,000
53,000 -มีเครือขายในการดําเนิน สํานักการสาธารณสุขฯ
(เงินรายได)
(เงินรายได) (เงินรายได) งานดานสิ่งแวดลอม
เชน การดูแลสิ่งแวดลอม
ป 2555
ป 2556
ป 2557

402,500
520,000
520,000 - ประชาชนมีสวนรวมใน สํานักการสาธารณสุขฯ
90 ชุมชน
92 ชุมชน
94 ชุมชน รักษาความสะอาดความเปน
(เงินรายได)
(เงินรายได) (เงินรายได) ระเบียบเรียบรอยในชุมชน
ไมต่ํากวา 2,000 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค (Goal) : มีสิ่งแวดลอมที่ดีตอการดํารงชีวิต
KPI เทศบาลที่ 23 : รอยละของปริมาณขยะที่ถูกคัดแยกออกไปใชประโยชนไมนอยกวา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

รอยละ 30
รอยละ 35
รอยละ 40
งบประมาณและที่มา
2555
2556
(บาท)
(บาท)

ป 2555
ป 2556
ป 2557

- เพื่อใหเกิดความสะอาด
สะอาดเฉลี่ยไมต่ํากวา รอยละ 75
ความเปนระเบียบเรียบรอย
และความนาอยูในชุมชน
- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
ลดปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน
8 "ขยะไมนากลัว
ทําโรงครัว(โรงเรียน)
ดวยกาซมีเทน"

- รณรงคคัดแยกขยะยอย
สลายจากครัวเรือน / โรงเรียน
ไปทํากาซชีวภาพ
- สงเสริมการนําผลิตภัณฑ
จากการผลิตกาซชีวภาพ
ไปใชในการเพาะปลูกผัก
ปลอดสารพิษ (เกษตรเมือง)
- เปนศูนยการเรียนรูการ
ใชพลังงานทดแทนและ
การจัดการขยะครัวเรือน/
โรงเรียน

มีศูนยเรียนรูการใชพลังงาน
ทดแทน โดยนําขยะอินทรียมา
หมักเปนกาซชีวภาพ 2 แหง
งบประมาณ
- จัดซื้อถังหมักกาซชีวภาพ
ขนาดชุมชน (รับเศษอาหารวัน
ละ 50 กิโลกรัม) จํานวน 2 ชุด
ชุดละ 17,500 บาท เปนเงิน
35,000 บาท
2. จัดอบรมใหความรูแกแกนนํา
ในชุมชนและศึกษาดูงาน 40 คน
x 100 บาท เปนเงิน 4,000 บาท

2557
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่รับผิดชอบ
- เกิดความสะอาดความเปน
ระเบียบเรียบรอยและ
นาอยูในชุมชน

40,000 บาท
(เงินรายได)

40,000 บาท
(เงินรายได)

40,000 บาท 1.เปนทางเลือกในการจัด
(เงินรายได) การขยะระดับครัวเรือน
และสงเสริมการใช
พลังงานทดแทน
2. ลดปริมาณขยะอินทรีย
ที่นําไปฝงกลบยังสถานที่
ฝงกลบขยะ

สํานักการสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค (Goal) : มีสิ่งแวดลอมที่ดีตอการดํารงชีวิต
KPI เทศบาลที่ 23 : รอยละของปริมาณขยะที่ถูกคัดแยกออกไปใชประโยชนไมนอยกวา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
3. คาวัสดุสํานักงานและอื่นๆ
เปนเงิน 1,000 บาท

รอยละ 30
รอยละ 35
รอยละ 40
งบประมาณและที่มา
2555
2556
(บาท)
(บาท)

ป 2555
ป 2556
ป 2557

2557
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร : พัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน
เปาประสงค : มีนักทองเที่ยวและการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : พัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน
เปาประสงค (Goal) : มีนักทองเที่ยวและการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการแลกเปลี่ยนความ - เพื่อเปนการสงเสริมความ
สัมพันธระหวางเมือง
สัมพันธระหวางประเทศคูมิตรของ
เทศบาลนครขอนแกนและตาง
ประเทศอื่นๆ
- เพื่อประโยชนดานการพัฒนา
องคกรและชุมชนเมือง
- เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและการ
ลงทุน ดานการศึกษา ฯลฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- มีการจัดการและ/หรือการ
จัดประชุมระหวางประเทศ
-มีกิจกรรมที่สงเสริมความ
สัมพันธระหวางประเทศ
(ทั้งประเทศคูมิตรของ
เทศบาลนครขอนแกนและ
ตางประเทศอื่นๆ ซึ่งริเริ่ม
ความสัมพันธระหวางกัน)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000
400,000 - เกิดการกระชับความสัม
สํานักปลัดเทศบาล
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) พันธและดําเนินกิจกรรม
ที่เปนประโยชนระหวาง
ประเทศคูมิตรของเทศบาลฯ
- การริเริ่มความสัมพันธ
กับองคกรตางประเทศอื่นๆ
ซึ่งสงผลตอการพัฒนาดาน
ทองเที่ยว เศรษฐกิจและ
การลงทุน

บทที่ 6
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานของรัฐที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดและ
เปนองคกรที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาดานตางๆ ที่ไดรับมอบหมายจากสวนราชการที่ถาย
โอนมาใหกับทองถิ่นซึ่งเปนรากฐานตอการพัฒนาในระดับประเทศ สามารถตอบสนองความตองการขั้น
พื้น ฐานให กั บประชาชนในพื้น ที่ ของตนไดอยางครบถว น ทั่ว ถึ งและเขาถึ งไดงาย จะเห็น ไดวาการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะใช “แผนพัฒนาทองถิ่น” เปนเครื่องมือในการบริหารงาน
อันเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถดําเนินงานไดตาม
เปาหมายที่วางไว “การวางแผน” จึงเปนการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่
ปรารถนา เปรียบเสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงระหวางปจจุบันและอนาคต เปนการคาดการณสิ่งที่ยังไม
เกิดขึ้น ฉะนั้น การวางแผนจึงเปนกระบวนการทางสติปญญาที่พิจารณา กําหนดแนวทางปฏิบัติงาน มี
รากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรูและการคาดคะเนอยางใชดุลยพินิจ จึงจําเปนตองมีการ
กําหนดแผนสามารถตอบสนองตอการทํางานเพื่อพัฒนาทองถิ่นและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนได
ดวย “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง
“ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงชี้วาผลจากการดําเนินงานเปนไปและบรรลุตามเปาหมายหรือไม
อยางไร เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขตหรือแมแตยุติการดําเนินงาน
เนื่องดวยการติดตามแบบประเมินผลโครงการ เปนหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่งในการ
ดําเนินงานพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองทองถิ่น จึงจําเปนตองมีองคกรที่ทําหนาที่
ติดตามและประเมินผลการพัฒนา สําหรับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผล กําหนดไว ดังนี้
ขอ 28 ใหผูบริหารสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น ประกอบดวย
(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผูทรงคุณวุฒิทผี่ ูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหค ณะกรรมการเลือ กกรรมการหนึ่ง คนทํา หนา ที่ป ระธานคณะกรรมการและ
กรรมการ อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
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กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับคัดเลือก
อีกได
มีหนาที่
- กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
นายกเทศมนตรีเพื่อใหนายกเทศมนตรีเสนอตอสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
นอกจากนี้ คณะกรรมการดังกลาว ยังแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลประจําสํานัก/กองตางๆเพื่อดําเนินการตามที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลไดวางแนวทาง และมอบหมายใหดําเนินการ
วัตถุประสงคการติดตามและประเมินผล
เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน
วัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ

ควบคุม กํากับการปฏิบัติงานโครงการใหบรรลุตาม

การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
1. สรางระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปใหเปนระบบ
และตอเนื่อง เพื่อติดตามความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคในการนําแผนงาน / โครงการไปสูการปฏิบัติ
และนําผลที่ไดมาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งพิจารณาตัดสินใจในการ
ดําเนินงานโครงการในอนาคต
2. สร า งกลไกการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาสามป การติ ด ตามและ
ประเมินผล เปนกระบวนการทําใหทราบถึงผลการดําเนินงานขององคกร วาสามารถบรรลุจุดมุงหมาย
และเปาหมายที่ ได กําหนดไวห รือไม ซึ่งผลที่ได จากการติดตามประเมินผล ถือเป นขอมูลยอนกลับ
(Feedback) ที่จะนํามากําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาดานตาง ๆ ขององคกรในอนาคต โดย
สามารถจําแนกการติดตามและประเมินผล ไดดังนี้
การติดตามผล เปนกระบวนการและวิธีการในการติดตามการปฏิบัติงาน วาเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดไวหรือไม อยางไร ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และตนทุน โดยมีกระบวนการ
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ติ ด ตามผลอย า งเป น ระบบ และมี ค วามต อ เนื่ อ ง เพื่ อ นํ า ข อ มู ล มาใช ใ นการปรั บ แผนพั ฒ นาให มี
ประสิทธิภาพ และนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
การประเมินผล เปนกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่กําหนด
ไว รวมถึงการศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการแกไข
ปรับปรุง หรือการขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินงาน การประเมินผลจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วา แผนที่
กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร รวมทั้งยังเปนตัวชี้วัดวา แผนที่ไดดําเนินการไปแลวนั้น
ไดผลอยางไร บรรลุผลลัพธตามที่กําหนดไวหรือไม
¾ กระบวนการติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555 – 2557 )
เทศบาลนครขอนแกน กําหนดการติดตามและประเมินผลในระหวางดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
กําหนดจะดําเนินการเปนรายไตรมาสทุก 6 เดือน เพื่อใหทราบถึงความกาวหนาในการดําเนินงานใน
ระยะตา ง ๆ ว า มี ผ ลสํ า เร็ จ เพี ย งใด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เป า หมาย และป ญ หาอุ ป สรรคที่ ทํ า ให ก าร
ดําเนินงานลาชา และนําผลที่ไดมาปรับกลยุทธการดําเนินงาน
2. เมื่อสิ้นปงบประมาณ เทศบาลนครขอนแกน จะจัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในรอบปกับคาเปาหมายที่กําหนด
ไวในแตละตัวชี้วัด (KPIs) วาสามารถบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว หรือไม อยางไร เพื่อใหทราบถึง
ผลสัมฤทธิ์ ความสําเร็จ และการบรรลุตามวัตถุประสงคในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ตลอดจน
ทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินแผนงาน โครงการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป
3. นําขอมูลที่ไดจากการประเมินมาทบทวน แกไขปรับปรุง หรือการขยาย
ขอบเขต หรือการยุติการดําเนินงาน ปรับแผนพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุ
ตามเปาหมายที่กําหนดไว สามารถตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
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