คํานํา
เอกสารแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
- ) ของเทศบาลนครขอนแก่นได้จดั ทําขึ'น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ0น พ.ศ.
2548 ซึ0 งกําหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ0 นจะต้องจัดทําแผนพัฒนาสามปี โดยดําเนิ นการให้
แล้วเสร็ จภายในเดื อนมิถุนายนของทุกปี ซึ0 งเทศบาลนครขอนแก่น ได้วางแผนการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ที0วางไว้ ซึ0 งแบ่งออกเป็ น 3 พันธกิ จ ได้แก่ การเพิ0มขีด
ความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิ0น การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ย
การพัฒนาคุ ณภาพชี วิตและทุนทางสังคม และการเพิ0มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิ จ ซึ0 งการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
- ) ของเทศบาลนครขอนแก่น จะนําไปสู่ กระบวนการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของเทศบาลนครขอนแก่น เพื0อให้การดําเนิ นงานหรื อโครงการต่างๆ
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายที0กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
เทศบาลนครขอนแก่ น หวังเป็ นอย่างยิ0งว่าแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.
- )
จะเป็ นแผนที0ได้รับการพิจารณาให้เข้าสู่ กระบวนการอนุมตั ิงบประมาณ จนสามารถแก้ไขปั ญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ทอ้ งถิ0นอย่างแท้จริ ง ตลอดจน
เป็ นแผนพัฒนาสําหรับผูม้ ีส่วนเกี0ยวข้องนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ0นต่อไป
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บทที 1
บทนํา
หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
การกําหนดให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถินในสัดส่ วนที
เพิมขึ%น และการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น จึงมีความจําเป็ นในการใช้ทรัพยากร
รายได้ ทั%งทีจากท้องถิ นจัดเก็บเอง และรายได้ทีรัฐบาลจัดสรรทีมีอยูจ่ าํ กัดให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดและมี
ความโปร่ งใสมากที สุ ด การวางแผนถื อเป็ นกลไกสําคัญประการหนึ งที จะทําให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ นบรรลุ จุดมุ่งหมายดังกล่ าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ ทีเหมาะสม องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นจําเป็ น
อย่างยิงทีต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่ านั%น ให้คุม้ ค่าและเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่ ประชาชน ทั%งใน
ปั จจุบนั และอนาคต มีการปฏิบตั ิตามแผนงานโครงการทีกําหนดให้เกิดสัมฤทธิ6 ผลในช่วงเวลาทีกําหนด
มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริ หารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั%น จะต้อง
เป็ นการบริ หารจัดการทีดี มีความโปร่ งใส และพร้อมทีจะให้มีการตรวจสอบทั%งในหน่วยงานภาครัฐและ
ประชาคม
เทศบาลนครขอนแก่ น ได้จดั ทําแผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาตามแนวทางระบบการ
วางแผนพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น เพือเป็ นการเตรี ยมการสําหรับการพัฒนาในอนาคต ซึ งถื อว่า
เป็ นแผนทีแสดงถึงทิศทางหรื อแนวทางการพัฒนาในอนาคตเชิ งนโยบายหรื อยุทธศาสตร์ เป็ นแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นทีกําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น ซึ งแสดงถึ งวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และจุดมุ่งหมายเพือการพัฒนาในอนาคต
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ แผนการบริ หารราชการแผ่นดิ นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด อําเภอ แผนชุมชนและนโยบายของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาท้องถิน
อนึ ง ในการพัฒนาจะนําไปสู่ สิงทีมุ่งหวังได้น% ัน จะต้องสามารถนําแผนที วางไว้แปลง
ไปสู่ การปฏิ บตั ิ เพื อก่ อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อประชาชน ฉะนั%น เทศบาลนครขอนแก่ นจึ งได้จดั ทํา
แผนพัฒนาสามปี ซึ งเราถื อว่าจะเป็ นกลไกในการแปลงยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนาไปสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ โดยมี
หลักการทีว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาหนึ งๆ จึงมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ งแนวทาง และ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ งจะมีโครงการได้มากกว่าหนึ งโครงการ ที จะต้องนํามาดําเนิ นการเพือให้
บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ เป้ าหมายและวิสั ยทัศ น์ในที สุ ด นอกจากนี% แผนพัฒ นาสามปี ยังเป็ นแผนที มี
ความสั ม พัน ธ์ ใกล้ชิ ดกับ งบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยใช้เป็ นเครื องมื อในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี เพื อให้ก ระบวนการจัดทํางบประมาณเป็ นไปอย่างรอบคอบ เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน

อํานาจหน้ าทีของเทศบาลตามทีกฎหมายกําหนด
#. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. )*+
วัตถุประสงค์ในการจัดตั%งองค์กรปกครองส่ วนท้องถินในรู ปแบบเทศบาล คือ เทศบาล
จะต้องปฏิบตั ิภารกิจและหน้าทีในการให้บริ การประชาชนและพัฒนาท้องถิน ทั%งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒ นธรรมให้ ตอบสนองต่ อปั ญ หาและความต้องการของประชาชน และเพื อประโยชน์ สุ ข ของ
ประชาชน ตามที บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. =>?@ มาตรา >?-B? และในการวางแผน
พัฒ นา ตลอดจนการจัด สรรงบประมาณของเทศบาลก็ จะต้องคํานึ ง อํา นาจหน้าที และภารกิ จตามที
กฎหมายบัญญัติไว้ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดี (Good governance :
GG) เพือให้ภารกิจของเทศบาลบรรลุวตั ถุประสงค์ทีสําคัญ R ประการ คือ
S. การบริ หารราชการจะต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
=. การบริ หารราชการจะต้องเกิดความประหยัด คุม้ ค่าในเชิงภารกิจ
R. การบริ หารราชการจะต้องเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบซึ งกันและกัน
ได้ ตลอดจนจะต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ วและต่อเนือง
อํานาจหน้ าทีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. )*+ และทีแก้ ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที #1)
พ.ศ. 33 ได้กาํ หนดอํานาจหน้าทีทีต้องทําในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี%
1. รักษาความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบํารุ งทางบกและทางนํ%า
3. รักษาความสะอาดของถนนหรื อทางเดินและทีสาธารณะรวมทั%งกําจัดขยะมูลฝอยสิ ง
ปฏิกลู
4. ป้ องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่ งเสริ มพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผูส้ ู งอายุและคนพิการ
8. บํารุ งศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน
9. ให้มีน% าํ สะอาดหรื อการประปา
10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
11. ให้มีและบํารุ งสถานทีทําการพิทกั ษ์และรักษาคนเจ็บไข้
12. ให้มีและบํารุ งทางระบายสาธารณะ
13. ให้มีและบํารุ งส้วมสาธารณะ
14. ให้มีและบํารุ งการไฟฟ้ า หรื อแสงสว่างโดยวิธีอืน
15. ให้มีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรื อสถานสิ นเชื อท้องถิน
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16. หน้าทีอืนตามทีกฎหมายบัญญัติให้เป็ นหน้าทีของเทศบาล
17. กิจการอย่างอืนซึ งจําเป็ นเพือการสาธารณสุ ข
18. การควบคุ ม สุ ข ลัก ษณะอนามัย ในร้ านจํา หน่ า ยอาหาร โรงมหรสพ และสถาน
บริ การอืน
19. จัดการเกียวกับทีอยูอ่ าศัยและปรับปรุ งแหล่งเสื อมโทรม
20. จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรื อ ท่าข้าม และทีจอดรถ
21. การวางผังเมือง และการควบคุมการก่อสร้าง
22. การส่ งเสริ มกิจการการท่องเทียว
23. ให้มีและบํารุ งการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
เทศบาลนครอาจจัดทํากิจการอืนๆ ดังต่ อไปนีไ8 ด้
1. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรื อและท่าข้าม
2. ให้มีสุสานและฌาปนกิจสถาน
3. บํารุ งและส่ งเสริ มการทํามาหากินของราษฎร
4. ให้มีและบํารุ งการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
5. ให้มีและบํารุ งโรงพยาบาล
6. ให้มีการสาธารณูปการ
7. จัดทํากิจการซึ งจําเป็ นเพือการสาธารณสุ ข
8. จัดตั%งและบํารุ งโรงเรี ยนอาชีวศึกษา
9. ให้มีและบํารุ งสถานทีสําหรับการกีฬาและพลศึกษา
10. ให้มีและบํารุ งสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ
11. ปรับปรุ งแหล่งเสื อมโทรมและรักษาความสะอาดเรี ยบร้อยของท้องถิน
12. เทศพาณิ ชย์
. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั8นตอนการกระจายอํานาจให้ แก่ องค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิน พ.ศ. 3) และแก้ ไขเพิมเติม(ฉบับที ) พ.ศ. 3)*
พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั%นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิน พ.ศ. =B>= และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที =) พ.ศ. =B>? หมวด = การกําหนดอํานาจและหน้าทีในการ
จัดระบบการบริ การสาธารณะ มาตรา S@ ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริ หารส่ วนตําบลมีอาํ นาจ
และหน้าทีในการจัดระบบการบริ การสาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนในท้องถินของตนเองดังนี%
1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถินของตนเอง
2. การจัดให้มีและบํารุ งรักษาทางบก ทางนํ%า และทางระบายนํ%า
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรื อ ท่าข้ามและทีจอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอืนๆ

)
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.

การสาธารณูปการ
การส่ งเสริ ม การฝึ ก และประกอบอาชีพ
การพาณิ ชย์ และการส่ งเสริ มการลงทุน
การส่ งเสริ มการท่องเทียว
การจัดการศึกษา
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชราและผูด้ อ้ ยโอกาส
การบํารุ งรั กษาศิ ลปะ จารี ตประเพณี ภู มิปั ญญาท้องถิ น และวัฒ นธรรมอันดี ของ
ท้องถิน
การปรับปรุ งแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกียวกับทีอยูอ่ าศัย
การจัดให้มีและบํารุ งรักษาสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ
การส่ งเสริ มกีฬา
การส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย ความเสมอภาคและสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิน
การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
การกําจัดมูลฝอย สิ งปฏิกลู และนํ%าเสี ย
การสาธารณสุ ข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
การจัดให้มีและควบคุมสุ สานและฌาปนสถาน
การควบคุมการเลี%ยงสัตว์
การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
การรักษาความปลอดภัย ความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยและการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอืนๆ
การจัดการ การบํารุ งรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่ าไม้ทีดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อม
การผังเมือง
การขนส่ งและการวิศวกรรมจราจร
การดูแลรักษาทีสาธารณะ
การควบคุมอาคาร
การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การรักษาความสงบเรี ยบร้อย การส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
กิ จการอื นใดที เป็ นผลประโยชน์ ข องประชาชนในท้องถิ นตามที คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด

3
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยการจั ดทําแผนพัฒ นาขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถินพ.ศ. 3);
การทีองค์กรปกครองส่ วนท้องถินจะดําเนิ นการให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์สําคัญใน
ข้อ S อย่างรวดเร็ ว เกิดประสิ ทธิ ภาพ และตอบสนองต่อปั ญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ถูกต้อง และนําไปสู่ การพัฒนาท้องถินเพือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริ งและเกิดความยังยืน
จะต้องมีการวางแผนพัฒนา ทั%งในด้านเศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรมโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่ วม
ของผู ้เกี ยวข้อ งจากทุ ก ภาคส่ ว น โดยใช้ แ ผนพัฒ นาท้อ งถิ นเป็ นเครื องมื อ หลัก ในการบริ ห ารงาน
ซึ งถื อเป็ นนโยบายสํ าคัญ ของกรมส่ งเสริ ม การปกครองท้องถิ น กระทรวงมหาดไทย ในฐานะที เป็ น
หน่ วยงานที มี ห น้า ที ส่ งเสริ ม และสนับ สนุ น การบริ ห ารงานขององค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ น จึ ง ได้
กําหนดให้การบริ หารงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น จะต้องใช้แผนพัฒนาเป็ นเครื องมื อในการ
บริ หารงาน ตามที บัญ ญัติไว้ในระเบี ยบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒ นาขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ น พ.ศ. =B>c ข้อ =B ซึ งกําหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นใช้แผนพัฒนาสามปี
เป็ นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม รวมทั%งวางแนวทาง
เพือให้มีการปฏิบตั ิให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามโครงการทีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี
ในปั จจุบนั นี% เป็ นทียอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าแนวทางการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการ
มีส่วนร่ วมของประชาชนจะสามารถนําพาองค์กรการบริ หารงานภาคราชการประสบผลสําเร็ จภายใต้การ
เปลียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูต่ ลอดเวลา แต่การบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วม
เป็ นเรื องใหม่ ในหลาย ๆ ประเทศยังไม่มีการพูดถึ งเรื องนี% กนั มากนัก สําหรับในประเทศไทยก็เช่นกัน
แม้ในช่ วง =-R ปี มานี% จะมีหลายหน่ วยงานพยายามผลักดันให้เกิ ดขึ% นกับระบบราชการไทย แต่ในทาง
ปฏิ บตั ิ ยงั ไม่ประสบผลสําเร็ จมากนัก โดยเฉพาะระบบราชการไทย ซึ งยังมี ความคุ น้ เคยกับการทํางาน
แบบรวมศูนย์อาํ นาจและสังการ ความหมายของการบริ หารราชการแบบมี ส่วนร่ วม คือ การบริ หารที
เจ้าหน้าทีหรื อหน่ วยงานของรัฐได้เปิ ดโอกาสให้ประชาชน หรื อผูท้ ีเกียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจทางการบริ หารและการดําเนิ นงานของรัฐ ทั%งทางตรงและทางอ้อม เพือให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน กระบวนการบริ หารงานทีสําคัญทีสุ ดก็คือ การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี ยวข้องและภาค
ส่ วนอื นๆในสั งคม ได้เข้ามามี ส่ วนร่ วมในงานราชการของเทศบาลทุ กระดับ โดยในทางตรงควรเปิ ด
โอกาสให้ ป ระชาชนตัด สิ น ใจเลื อ กนโยบายสาธารณะ (การจัด ทํา แผนพัฒ นาเทศบาล) เช่ น การลง
ประชามติ และการรับฟั งความคิดเห็น ฯลฯ และในทางอ้อมควรเปิ ดโอกาสโดยผ่านผูแ้ ทนเครื อข่ายต่าง ๆ
เช่ น กลุ่มนักวิชาการ องค์กรประชาสังคม ตัวแทนภาคธุ รกิ จ สื อมวลชนและตัวแทนกลุ่ มผลประโยชน์
อืนๆของสังคมฯลฯ

+

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็ นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา ไปสู่ การปฏิ บตั ิโดยมีหลัก
คิ ดที ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาหนึ ง จะมี โครงการ/กิ จกรรมได้ม ากกว่าหนึ งโครงการ/กิ จกรรม
ที จะต้องนํามาดําเนิ นการเพื อให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์และเป้ าหมายที ต้องการในแต่ ละยุท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนา ซึ งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยังยืน และวิสัยทัศน์ในทีสุ ด
นอกจากนั%น แผนพัฒนาสามปี เป็ นแผนทีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจํา ปี กล่ า วคื อ องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ น ใช้ก ารวางแผนพัฒ นาเป็ นเครื องมื อ ในการจัด ทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปี ทีจะจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ไปจัดทํางบประมาณ เพือให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
รอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัด ทําแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ น พ.ศ. =B>c กําหนดว่า แผนพัฒนาสามปี หมายถึ ง แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ นที สอดคล้ อ งกับ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา อัน มี ล ัก ษณะเป็ นการกํา หนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาทีจัดทําขึ%นสําหรับปี งบประมาณแต่ละปี ซึ งมีความต่อเนื องและเป็ น
แผนก้าวหน้าครอบคลุ มระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพือปรับปรุ งเป็ นประจําทุกปี เพือเป้ าหมาย
สู งสุ ด คือ การแปลงยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่ การปฏิ บตั ิ ให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์และเป้ าหมายสู งสุ ดใน
การพัฒนา คื อ การแก้ไขปั ญหาความเดื อดร้ อน ให้สอดคล้องกับความต้องการ เพือคุ ณภาพชี วิตที ดี ข% ึน
ของประชาชนในท้องถินนั%น ๆ
ดังนั%น แผนพัฒนาสามปี จึงควรมีลกั ษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี%
S. เป็ นเอกสารทีแสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
=. เป็ นเอกสารที แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุ ประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที
ชัดเจน และมีลกั ษณะเฉพาะตัวทีจะต้องดําเนินการให้เกิดผล
R.เป็ นเอกสารที แสดงโครงการ/กิ จกรรมการพัฒนาที จะดําเนิ นการเป็ นห้วงระยะเวลา
สามปี
>. เป็ นเอกสารที จะแสดงความเชื อมโยงระหว่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา กับ
งบประมาณ รายจ่ายประจําปี

>

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 33>- 33*) ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
เพื อให้ ก ารจัด ทํา แผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ. =BBf-=BB?) เป็ นไปด้ว ยความเรี ย บร้ อ ย
ดําเนิ นการจัดทําให้แล้วเสร็ จภายในเดือนมิถุนายน ก่อนงบประมาณประจําปี และสามารถบูรณาการกับ
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนชุ มชนได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยผ่านกระบวนการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิน ดังนั%น เมือองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นได้รับกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถินในเขตจังหวัดแล้ว ให้พิจารณาดําเนินการดังนี%
S. เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริ หารส่ วนตําบล นํากรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นในเขตจังหวัด และข้อมู ลที ได้ร่วมประชาคมเพือจัดทํา/ทบทวนแผน
ชุ มชน หรื อแผนพัฒนาหมู่บ ้านรวมถึ งข้อมูล อื นที มี ความจําเป็ นและเกี ยวข้องมาพิ จารณาเพื อกําหนด
ประเด็ น พัฒ นาที สอดคล้ อ งกับ ปั ญ หาความต้อ งการของประชาชน ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน วัน ที Rg
พฤษภาคม =BB@
=. ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริ หารส่ วนตําบล พิจารณาคัดเลือกโครงการที
ประชาชนในท้องถิ นตั%งแต่ = แห่ งขึ% นไปได้รับประโยชน์ ร่วมกันและโครงการที จําเป็ นต้องขอรั บการ
สนับสนุ นจากองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ น พ.ศ. =B>c ข้อ Sg(=) จัด ทํา เป็ นบัญ ชี โครงการเพื อการประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น นําเสนอคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัดเพื อ
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดตามอํานาจหน้าทีต่อไป
เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาเพื อจั ด ทําและประสานแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 33>- 33*)ของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน
#. ด้ านโครงสร้ างพืน8 ฐาน
S.S งานด้านคมนาคมและการขนส่ ง นําข้อมูลสภาพเส้นทางคมนาคมทั%งทางบกและทาง
นํ%าในพื%นทีมาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนทีองค์กรปกครองส่ วนท้องถินควรดําเนิ นการลงทะเบียน
ทางหลวงท้องถินให้เป็ นปั จจุบนั เพือมีขอ้ มูลทางหลวงท้องถินโดยระบุพิกดั ทีตั%งทางภูมิศาสตร์ และทราบ
ว่าถนนสายใดอยู่ในสภาพใด และจําเป็ นต้องปรั บ ปรุ งซ่ อมแซมเมื อใด เพื อกําหนดไว้เป็ นแผนงาน/
โครงการในแผนพัฒนาสามปี
S.= งานด้านสาธารณู ปโภค และสาธารณู ปการ การบริ หารจัดการนํ%าแบบบูรณาการ
เพือป้ องกันนํ%าท่วมในฤดูน% าํ หลาก และการขาดนํ%าสําหรับอุปโภคบริ โภคในฤดูแล้ง ให้สาํ รวจข้อมูลแหล่ง
นํ%าโดยระบุพิกดั ทีตั%งทางภูมิศาสตร์ สภาพ และอายุการใช้งานของแหล่งนํ%าเพือการเกษตร อุปโภค บริ โภค
เพือวางแผนบํารุ งรักษาหรื อซ่ อมแซมในแผนพัฒนาสามปี ตลอดจนสํารวจสภาพความสมบูรณ์ของสถานี

;
สู บนํ%าด้วยไฟฟ้ าสภาพเครื องสู บนํ%า สถานี สูบนํ%า คลองส่ งนํ%า หากจําเป็ นต้องซ่ อมแซม ให้บรรจุ ไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี (การระบุทีตั%งทางภูมิศาสตร์ ของโครงการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมและแหล่งนํ%าเพือ
ป้ องกันการดําเนิ นการในพื%นทีซํ%าซ้อน และเตรี ยมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุ นงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอกตามแนวทางของสํานักงบประมาณ)
S.R งานด้านการผังเมื อง และการควบคุ มอาคาร ควรนําผังเมื อง/ผังชุ มชนเป็ นข้อมู ล
ประกอบการวางแผน
. ด้ านงานส่ งเสริมคุณภาพชี วติ
=.S งานด้านการส่ งเสริ มอาชีพ ควรให้ความสําคัญแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ให้สามรถ
มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย และสําหรับกลุ่มที ไม่มีงานทําควรส่ งเสริ มให้เกิ ดอาชี พ รวมทั%งส่ งเสริ มให้
กลุ่มผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการมีงานทําเพือให้สามรถดํารงชีพได้อย่างเหมาะสม
=.= งานด้านสวัสดิการสังคม
(S) การส่ งเสริ มและพัฒนาผูส้ ู งอายุ ให้ได้รับเบี%ยยังชี พในปี ต่อๆไปอย่างทัวถึ ง โดยมี
การจัดทําฐานข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เพือการคาดการณ์ จาํ นวนของผูส้ ู งอายุทีจะได้รับเบี%ยยังชี พล่วงหน้า
และกําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี นอกจากนี% ควรให้ความสําคัญในเรื องของคุ ณภาพชี วิต สุ ขอนามัย
และสภาพแวดล้อมของผูส้ ู งอายุเช่นกัน
(=) การส่ งเสริ มและพัฒนาผูพ้ ิ การในท้องถิ น ควรให้ความสําคัญในการจ่ายเงิ นเบี% ย
ความพิ ก ารให้ ค นพิ ก ารอย่ า งครอบคลุ ม ทั วถึ ง ตลอดถึ ง การดู แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต สุ ขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมของผูพ้ ิการ
(R) การส่ งเสริ มและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิน ให้ความสําคัญกับศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก พิจารณาว่าเด็กได้รับอาหารเสริ ม(นม) ทัวถึงหรื อไม่ ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนหรื อไม่ เพือเป็ น
ข้อมูลกําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี นอกจากนี% ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถินทีมีการจัดทําแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในท้องถิน พิจารณานําแผนงาน/โครงการด้านพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินตามความเหมาะสม
(>) การส่ งเสริ มด้านทีพักอาศัยให้แก่ผยู ้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูย้ ากจน ให้มีทีอยูอ่ าศัย
(5) งานสิ ทธิ มนุษยชน การรักษาสิ ทธิ6ทีประชาชนสมควรได้รับด้วยความเท่าเทียม
=.R งานด้านการศึ ก ษา ให้ ค วามสํ าคัญ กับ การศึ ก ษาในระบบ และนอกระบบโดย
ส่ งเสริ มให้มีศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย
=.> งานด้านการสาธารณสุ ข การส่ งเสริ มสุ ขภาพพลานามัยของประชาชน การป้ องกัน
และระงับการระบาดของโรคติดต่อ และการเข้าถึงการรักษาผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมและประชาชนทัวไป

*
1. ด้ านการจัดระเบียบชุ มชน/สั งคม และการรักษาความสงบเรียบร้ อย
R.S งานด้านการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย สนับสนุ นการพัฒนาประชาธิ ปไตยภาคพลเมือง
การพัฒนาศักยภาพผูน้ าํ ชุ มชน สนับสนุ นการจัดทําระบบข้อมูล ข่าวสารเพือการพัฒนาชุ มชน ตลอดจน
การสร้างเครื อข่ายเพือการพัฒนาชุมชนความเสมอภาค สิ ทธิ เสรี ภาพ
R.= งานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม การประนอมข้อพิพาท
และการช่วยเหลือทางด้านข้อกฎหมาย
R.R งานด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้นาํ ข้อมูลการเกิ ดสาธารณภัยใน
ท้องถิ น เช่ น อุ ท กภัย วาตภัย อัค คี ภยั ดิ นถล่ ม อาคารถล่ ม ภัยจากภัยแล้ง ภัยจากสารเคมี และวัตถุ
อันตราย ภัยจากไฟป่ า ภัยจากอากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและการขนส่ ง เป็ นต้น มาวิเคราะห์หา
แนวทางป้ องกัน หรื อลดความสู ญเสี ยทีอาจเกิดขึ%น โดยเฉพาะอย่างยิงองค์กรปกครองส่ วนท้องถินทีเคย
ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ ายแรงจากสาธารณภัยดังกล่าว ควรหามาตรการเชิ งป้ องกัน และกําหนดเป็ น
แผนงานไว้ในแผนพัฒนาสามปี
(1) การส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย ของผูบ้ ริ หารและข้าราชการ
ท้องถิน และเตรี ยมความพร้อมเมือเกิดเหตุสาธารณภัย
(=) การซักซ้อมการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย กําหนดชั%นการบังคับ บัญชา การ
ตัดสิ นใจและขั%นตอนในการปฏิบตั ิเมือเกิดเหตุสาธารณภัย
(R) การจัดหาสถานที และอุปกรณ์การช่วยเหลือเมือเกิดสาธารณภัยขึ%นในพื%นที
R.> งานด้านการรักษาความสงบเรี ยบร้ อย ให้สํารวจจุดทีมักเกิ ดเหตุ ร้าย ภัยอันตราย
จากกลุ่มมิจฉาชี พและหามาตรการป้ องกันเพือลดจํานวนการเกิดเหตุร้ายขึ%น สําหรับองค์กรปกครองส่ วน
ท้อ งถิ นที มี ก ารติ ด ตั%ง กล้อ งวงจรปิ ดให้ สํ ารวจสภาพความสมบู รณ์ ข องการใช้ง าน หากจํา เป็ นต้อ ง
ซ่อมแซมขอให้เร่ งดําเนินการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
). ด้ านการวางแผน การส่ งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่ องเทียว
>.S งานด้านการส่ งเสริ มการลงทุน ควรส่ งเสริ มแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ%น
แก่คนในชุ มชนเพือเพิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิ ดการพึงพาตนเองตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
>.= งานด้านการส่ งเสริ มการเกษตร การให้การสนับสนุ น ศก.บต. และควรพิจารณาหา
แนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรในพื%นที อาทิการให้ความรู ้ทางวิชาการ การจัดตั%งกลุ่มเกษตรกร การ
จําหน่ายผลผลิต การช่วยเหลือหาพันธุ์พืช การบํารุ งรักษาดิน จัดหาปุ๋ ย เคมีภณั ฑ์ ยาปราบศัตรู พืชในราคา
ตํา และการแปรรู ปเพือเป็ นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื%นที
>.R งานด้านพาณิ ชยกรรม กรณี เทศบาลให้สํารวจจุดหาบเร่ แผงลอย ว่าสามารถขยายจุด
ผ่อนปรนเพิมขึ%นได้อีกหรื อไม่ หรื ออาจสํารวจสถานทีทียังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มทีและเหมาะสม
กับการค้าขายและเตรี ยมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปี เพือสร้างรายได้ทีมันคงให้แก่กลุ่มผูค้ า้ ขาย

#E
>.> งานด้ า นการท่ อ งเที ยว ควรส่ งเสริ มการท่ อ งเที ยวที ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบ
สภาพแวดล้อมและวิถีชีวติ อันดีงามของประชาชนในท้องถิน
3. ด้ านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ งแวดล้ อม
งานด้านการอนุ รักษ์ท รัพยากรธรรมชาติ การคุ ม้ ครองดูแลและบํารุ งรั กษาป่ าและนํ%า
ควรเป็ นการร่ วมมือกันดําเนิ นการระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถินในเขตจังหวัดเพือให้เกิดผลสําเร็ จ
อย่างยังยืน
+. ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิน
@.S งานด้านส่ ง เสริ ม การสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ น โดยการสํ ารวจข้อมู ล ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ นทั%งหมด สร้ างเป็ นองค์ความรู ้ เผยแพร่ ให้แก่ คนในท้องถิ น โดยอาจสนับสนุ นให้มีการต่อยอด
ขยายความคิดแปลงเป็ นจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ของท้องถิน
@.= การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี รักษาอัตลักษณ์ของท้องถิน
@.R การอนุรักษ์ ทํานุบาํ รุ ง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื%นที
>.นโยบายทีสํ าคัญของรัฐบาล
f.S กําหนดให้มีการแก้ไขและป้ องกันปั ญหายาเสพติดเป็ น “วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลัก
นิ ติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผ้ ลิ ต ผูค้ า้ ผูม้ ีอิทธิ พล และผูป้ ระพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่ งครั ด โดยยึดหลัก ผูเ้ สพคื อผูป้ ่ วยที ต้องได้รับ การบําบัดรั ก ษาให้ก ลับ มาเป็ นคนดี ข องสั งคม
พร้อมทั%งมีกลไกติดตามช่ วยเหลื อ อย่างเป็ นระบบ ดําเนิ นการอย่างจริ งจังในการป้ องกันปั ญหาด้วยการ
แสวงหาความร่ วมมือเชิ งรุ กกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั%นยาเสพติด สารเคมี และสารตั%งต้น
ในการผลิตยาเสพติด ทีลักลอบเข้าสู่ ประเทศภายใต้การบริ หารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิ ทธิ ภาพ
รวมทั%งดําเนิ นการป้ องกันกลุ่มเสี ยงและประชาชนทัวไปไม่ให้เข้าไปเกี ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวม
พลังทุกภาคส่ วนเป็ นพลังแผ่นดินในการต่อสู ้กบั ยาเสพติด
f.= งานป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและพฤติกรรมมิชอบในภาครัฐอย่างจริ งจัง
(S) เสริ มสร้ างจิตสํานึ กและค่านิ ยม ให้กบั เจ้าหน้าทีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบตั ิหน้าที
(=) การปลูกจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรม และสร้างวินยั แก่ทุกภาคส่ วน
(R) รวมพลังแผ่นดินป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
วัตถุประสงค์ ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
S. เพือให้การบริ หารกิ จการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นเป็ นไปเพือประโยชน์ของ
ประชาชน โดยมีแผนพัฒนาเป็ นเครื องมือช่วยผลักดัน และสนับสนุนให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็ จ

##
=. เพื อแสดงความสั ม พัน ธ์ เชื อมโยงและสอดคล้องกัน ระหว่างแผนยุท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาและการจัดทํางบประมาณประจําปี
R. เพือแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั%งเพือเป็ นการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลา
สามปี ว่าสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามเป้ าหมายหรื อไม่
>. เพือเป็ นการจัดเตรี ยมแผนงานและโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยูใ่ นลักษณะทีพร้อมจะ
บรรจุลงในเอกสารงบประมาณประจําปี และสามารถนําไปสู่ การปฏิบตั ิได้ทนั ทีทีได้รับงบประมาณ
ขั8นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 33>- 33*)
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิน พ.ศ. 2548 (ข้อ Sf) ได้กาํ หนดขั%นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี สรุ ปได้ดงั นี%
S. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่ วมกับประชาคมเมือง กําหนดประเด็นหลักการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา รวมทั%ง
สอดคล้องกับปั ญหา ความต้องการของประชาคมและชุ มชน โดยให้นาํ ข้อมูลพื%นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
2. คณะกรรมการสนับ สนุ นการจัดทําแผนพัฒ นาเทศบาลรวบรวมประเด็ น หลัก การ
พัฒนา ปั ญหา ความต้องการ และข้อมูลนํามาจัดทําร่ างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล
3. คณะกรรมการพัฒ นาเทศบาลพิ จ ารณาร่ า งแผนพัฒ นาสามปี เพื อเสนอผูบ้ ริ ห าร
เทศบาล
4. ผูบ้ ริ หารเทศบาลพิจารณาอนุมตั ิร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ประโยชน์ ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี มีอยูห่ ลายประการ สามารถสรุ ปได้ดงั นี%
S. การบรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ทีได้กาํ หนด
ไว้ ซึ งการบรรลุ จุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) มี ความสําคัญอย่างยิงในกระบวนการวางแผน
เพราะการวางแผนทุกครั%งย่อมต้องมีจุดหมายปลายทางที กําหนดไว้ ถ้าจุดมุ่งหมายทีกําหนดไว้มีความ
ชัดเจน ก็จะช่ วยให้การปฏิ บตั ิตามแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปสู่ จุดมุ่งหมายทีกําหนดไว้ได้อย่างสะดวกและ
เกิดผลดี
=. เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกียวข้องกับการใช้สติปัญญา
เพื อคิ ด วิ ธี ก ารให้ องค์ก รบรรลุ ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ เป็ นการให้ ง านฝ่ ายต่ า ง ๆ มี ก ารประสานงานกัน ดี

#
กิ จกรรมที ดําเนิ นมี ความสอดคล้องต่อเนื องกัน ก่อให้เกิ ดความเป็ นระเบี ยบในงานต่าง ๆ ที ทํา ซึ งสิ ง
เหล่ านี% เป็ นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ ม้ ค่านับว่าการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เป็ นอี ก
แนวทางหนึงทีจะก่อให้เกิดความประหยัด
R. ลดความไม่แน่ นอน (Reduction of uncertainty) การจัดทําแผนพัฒนาสามปี เป็ นการ
ลดความไม่แน่ นอนในอนาคตลง เนื องจากการใช้จ่าย และการจัดเก็บ รายได้ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ น ขึ%นอยูก่ บั สภาพการณ์ ทางเศรษฐกิ จและสังคมโดยส่ วนรวม การวางแผนพัฒนาสามปี จึงช่วยให้
เกิดความแน่นอนในการใช้งบประมาณ เนืองจากผ่านการวิเคราะห์พ%ืนฐานของข้อเท็จจริ ง
>. ผูบ้ ริ หารท้องถิ นใช้เป็ นเกณฑ์ ในการควบคุ ม (Basic of Control) การดําเนิ นกิ จการ
ของเทศบาลได้ เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็ นสิ งทีแยกออกจากกันไม่ได้ ต้องดําเนิ นการคู่กนั
และพึงพาอาศัยซึ งกันและกัน การควบคุมจะทําให้การใช้งบประมาณและการดําเนินโครงการสัมพันธ์กนั
B. ทําให้เกิดการประสานงานทีดี (Better Coordination) การจัดทําแผนพัฒนาสามปี ช่วย
ให้ ส ร้ า งความมันใจในเรื องความเป็ นเอกภาพ ที จะบรรลุ จุด มุ่ ง หมายของเทศบาลในอนาคต ทํา ให้
กิจกรรมต่าง ๆ ทีวางไว้มุ่งไปสู่ จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการประสานงานทีดี ในฝ่ ายต่าง ๆ ในเทศบาล และ
ในพื%นทีเขตเทศบาล รวมทั%ง เป็ นการหลี กเลี ยงปั ญหาความซํ%าซ้อนในการปฏิ บตั ิงานของแต่ละฝ่ ายอี ก
ด้วย
@. แผนพัฒนาสามปี เป็ นเครื องมื อช่ วยให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นได้พิจารณาถึ ง
ความเชื อมโยง ระหว่าง แนวทางการดําเนิ นกิ จการต่ าง ๆ ที อาจมี ค วามเชื อมโยงและส่ งผลทั%งในเชิ ง
สนับสนุนและเป็ นอุปสรรคต่อกัน
f. เพือให้สามารถตัดสิ นใจกําหนดแนวทางการดําเนิ นงาน และใช้ทรัพยากรการบริ หาร
ของท้อ งถิ นอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ช่ วยให้ ผูบ้ ริ ห ารตัด สิ น ใจในการจัด สรร
ทรัพยากรด้านการบริ หารทีมีอยูอ่ ย่างจํากัดได้อย่างถูกต้อง
c. สามารถกําหนดทิศทางในการดําเนิ นการในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายทีชัดเจนและ
ยังยืนในการพัฒนา
?. สามารถนําแผนการดําเนิ น งานไปปฏิ บ ัติ ได้ตรงกับ วัตถุ ป ระสงค์ นโยบาย และ
เป้ าหมาย ตามกลยุทธ์ทีกําหนด
Sg. ทําให้ก ารดําเนิ นการตามแผนพัฒ นาสามปี มี ความต่ อเนื อง ไม่ มีรูป แบบที ตายตัว
สามารถยืดหยุน่ ได้ มีเอกภาพ สามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง และสามารถสร้างระบบการติดตามประเมินผล
SS. ส่ งเสริ มภาพพจน์ของเทศบาล และทําให้ประชาชนทั%งในและนอกเขตเทศบาล เกิด
ความเชือมันในการบริ หารกิจการของเทศบาล

บทที 2
สภาพทัวไป และข้ อมูลพืนฐานของเทศบาลนครขอนแก่ น

. ประวัติเทศบาลนครขอนแก่ น
เทศบาลนครขอนแก่ น เดิ มได้รับการยกฐานะเป็ นเทศบาลเมือง โดยพระราชกฤษฎี กา
การจัดตั"งเทศบาลเมืองขอนแก่น มีผลบังคับใช้ ตั"งแต่วนั ที* 20 สิ งหาคม 2478
นายกเทศมนตรี คนแรก คือ พระเสนาราชภักดี เข้าดํารงตําแหน่ ง เมือวันที 22 มิถุนายน
พ.ศ. 2478 ก่ อนได้รับ การยกฐานะเป็ นเทศบาลเมื องตามพระราชกฤษฎี กา 2 เดื อน ศาลาเทศบาลเมื อง
ขอนแก่ นตั1งอยู่ในที ดิ นราชพัส ดุ แปลงที ตั1งศาลากลางจังหวัดขอนแก่ น ในขณะนั1นอยู่ท างทิ ศ ใต้ด้าน
ตะวันตกของถนนกลางเมือง ตําบลในเมื อง อําเภอเมื องขอนแก่ น ตรงข้ามกับสถานี ตาํ รวจภูธร อําเภอ
เมื องขอนแก่ นในปั จจุ บนั จนกระทังถึ งปี พ.ศ. 2492 จึ งได้ยา้ ยที ทําการไปอยู่ในที ดิ นแปลงที ตั1งสถานี
อนามัยและสถานี ดบั เพลิงด้านตะวันออกของถนนกลางเมือง อยูต่ รงข้ามกับโรงเรี ยนขอนแก่นวิทยายน
มาจนถึ ง พ.ศ. 2508 เป็ นเวลา 16 ปี ต่อมากระทรวงมหาดไทย ให้สํานักงานเทศบาลเมื องขอนแก่นใช้
อาคารร่ วมกับอําเภอเมืองขอนแก่น ซึ งได้ยา้ ยมาอยู่ ตั1งแต่วนั ที 8 กุมภาพันธ์ 2508 จนถึงวันที 21 ตุลาคม
2527 รวมเป็ นเวลา 19 ปี ใน พ.ศ. 2527 สํานักงานเทศบาลนครขอนแก่ นได้ก่ อสร้ างขึ1 นใหม่ ปั จจุ บ นั
ตั1งอยู่เลขที 1 ถนนประชาสําราญ ตําบลในเมื อง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น โดยได้เปิ ดทําการตั1งแต่
วันที 22 ตุลาคม 2527 จนถึงปั จจุบนั
เมื*อพระราชกฤษฎีกาจัดตั"งเทศบาลเมืองขอนแก่น พ.ศ. 2478 เขตเทศบาลมีพ"ืนที* 4.031
ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี"
ทิศเหนือ
จรด
ตําบลศิลา
ทิศใต้
จรด
ตําบลกุดกว้าง
ทิศตะวันออก จรด
ตําบลพระลับ , ตําบลหนองแสง
ทิศตะวันตก จรด
ตําบลเมืองเก่า
ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้มีพระราชกฤษฎี กาขยายเขตเทศบาลออก ให้ครอบคลุ มพื"นที*
มากขึ"น ปั จจุบนั มีพ"ืนที* 46 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี"
ทิศเหนือ
จรด
ตําบลศิลา
ทิศใต้
จรด
ตําบลเมืองเก่า
ทิศตะวันออก จรด
ตําบลพระลับ
ทิศตะวันตก จรด
ตําบลบ้านเป็ ด
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั"งเทศบาลนครขอนแก่นได้ประกาศใน
ราชกิ จจานุ เบกษา ฉบับกฤษฎี กา เล่ ม 112 ตอนที* 40 ก ลงวันที* 24 กันยายน 2538 และมี ผลบังคับใช้
ตั"งแต่วนั ที* 25 กันยายน 2538 เป็ นต้นไป

. สภาพทัวไป
2.1 ทีตังและอาณาเขตของเทศบาลนครขอนแก่ น
เทศบาลนครขอนแก่นมี พ"ืนที* 46 ตารางกิ โลเมตร ตั"งอยู่ทางทิ ศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบนของประเทศไทยระหว่างเส้ นรุ ้ งที* 16 องศา 16.8 ลิ ปดา 00 ฟิ ลิ ปดาเหนื อ กับเส้ นแวงที* 112
องศา 27.8 ลิปดา 00 ฟิ ลิปดาตะวันออก มีระยะห่ างจากกรุ งเทพประมาณ 445 กิโลเมตร โดยมีอาณา
เขตติดต่อดังนี"
หลักเขตที* 1 : อยูม่ ุมตะวันตกของเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านเหนือ
ด้ านเหนือ
จากหลัก เขตที* 1 : เป็ นเส้ น เลี ย บตามแนวเขตมหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น ด้านเหนื อ ไปทางทิ ศ
ตะวันออกถึงหลักเขตที* 2 ซึ* งตั"งอยูร่ ิ มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรี – หนองคาย (เขตแดน) ฟาก
ตะวันตก
จากหลักเขตที* 2 : เป็ นเส้นตรงทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที* 3 ซึ* งตั"งอยูห่ ่ างจากศูนย์กลางทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรี – หนองคาย (เขตแดน) ตามแนวเส้นตั"งฉากระยะ 300 เมตร
ด้ านทิศตะวันออก
จากหลักเขตที* 3 : เป็ นเส้นขนาน 300 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรี – หนองคาย
(เขตแดน) ทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที* 4 ซึ* งตั"งอยูเ่ ขตริ มทางรถไฟสายตะวันออกเฉี ยงเหนือฟากตะวันออก
จากหลักเขตที* 4 : เป็ นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ถึงหลักเขตที* 5 ซึ* งตั"งอยูร่ ิ มถนน
กสิ กรทุ่งสร้าง ฟากตะวันออก
จากหลัก เขตที* 5 : เป็ นเส้ น เลี ยบตามแนวเขตกองพัน ทหารม้าที* 6 ด้านทิ ศ ตะวัน ตกและด้า น
ทิศใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ถึงหลักเขตที* 6 ซึ* งตั"งอยูห่ ่างจากหลักเขตที* 5 ตามแนวเขตกอง
พันทหารม้าที* 6 ระยะ 3,200 เมตร
จากหลักเขตที* 6 : เป็ นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ถึ งหลักเขตที* 7 ซึ* งตั"งอยูร่ ิ มถนนไปบ้าน
โคกกลางฟากใต้ ห่างจากศูนย์กลางถนนประชาสโมสรตามแนวถนนไปบ้านโคกกลางระยะ 1,400 เมตร
จากหลักเขตที* 7 : เป็ นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ถึ งหลักเขตที* 8 ซึ* งตั"งอยู่ที*ริมหนอง
เลิ งเปื อยด้านเหนื อ ห่ างจากศู นย์กลางทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 209 ต่ อเขตเทศบาลเมื องขอนแก่ น
ครอบคลุม – ยางตลาด กิโลเมตร 3 + 700 ตามแนวเส้นตั"งฉากระยะ 700 เมตร
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จากหลักเขตที* 8 : เป็ นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที* 9 ซึ* งตั"งอยูร่ ิ มหนองเลิงเปื อยด้านเหนื อ
ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 ต่อเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นครอบคลุม – ยางตลาด
จากหลักเขตที* 9 : เป็ นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึ งหลักเขตที* 10 ซึ* งตั"งอยู่ที*ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิ น
หมายเลข 209 ต่อเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นครอบคลุม – ยางตลาด ตามแนวเส้นตั"งฉากระยะ 700 เมตร
ด้ านทิศใต้
จากหลักเขตที* 10 : เป็ นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ถึงหลักเขตที* 11 ซึ* งตั"งอยูร่ ิ มทางไป
บ้านดอนบมฟากตะวันออกห่ างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรีหนองคาย (เขตแดน)
สายเดิม ตามแนวระยะทาง 800 เมตร
จากหลักเขตที* 11 : เป็ นเส้ นตรงไปทางทิ ศตะวันออกเฉี ยงใต้ ถึ งหลักเขตที* 12 ซึ* งตั"งอยู่ริมทาง
สายตะวันออกเฉี ยงเหนือฟากตะวันตก กิโลเมตร 446 + 500
จากหลักเขตที* 12 : เป็ นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ ถึ งหลักเขตที* 13 ซึ* งตั"งอยู่ริมทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรี – หนองคาย (เขตแดน) ตามแนวเส้นตั"งฉากระยะ 300 เมตร
จากหลักเขตที* 13 : เป็ นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ถึ งหลักเขตที* 14 ซึ* งตั"งอยูห่ ่ างจาก
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรี – หนองคาย (เขตแดน) ตามแนวเส้นตั"งฉากระยะ 300 เมตร
ด้ านตะวันตก
จากหลักเขตที* 14 : เป็ นเส้ นขนานระยะ 300 เมตร กับทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 2 สระบุรี –
หนองคาย (เขตแดน) ไปทางทิ ศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ถึ งหลักเขตที* 15 ซึ* งตั"งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิ น
หมายเลข 2131 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ( ขอนแก่น ) บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062
(เหล่านาดี) ฟากใต้
จากหลักเขตที* 15 : เป็ นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ ถึงหลักเขตที* 16 ซึ* งตั"งอยูร่ ิ มทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ตาก – ขอนแก่น ฟากเหนือตรงมุมใต้ของเขตมหาวิทยาลัยด้านตะวันตก
จากหลัก เขตที* 16 : เป็ นเส้ น เลี ย บตามแนวเขต มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น ด้านตะวัน ตกไปทาง
ทิศเหนือ
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. สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
. .- สภาพพืนที : เทศบาลนครขอนแก่น ตั"งอยูใ่ นพื"นที* อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีพ"ืนที*
รวมทั"งสิ" น 46 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 28,750 ไร่ อยูใ่ นระดับความสู งประมาณ 155 – 160 เมตร
จากระดับ นํ"าทะเล ลัก ษณะทั*ว ไปเป็ นที* ราบและลาดชัน ขึ" น ไปทางทิ ศ เหนื อ ซึ* งเป็ นที* ต" งั ของบริ เวณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
. . สภาพภูมิอากาศ : สภาพภูมิอากาศของจังหวัดขอนแก่น โดยทัว* ไปมีสภาพภูมิอากาศเป็ น
แบบทุ่งหญ้าในเขตร้อน คือ มีฝนตกสลับกับแห้งแล้งได้รับอิทธิ พลจากลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ และ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ สถิ ติขอ้ มูลอุณหภูมิของจังหวัดขอนแก่น เปรี ยบเทียบย้อนหลัง L ปี (พ.ศ. MNNO MNNN) พบว่ามีอุณหภูมิเฉลี* ยสู งสุ ด วัดได้ QN องศา ในปี MNNN อุณหภูมิเฉลี* ยตํ*าสุ ด วัดได้ RS.TO องศา
ในปี MNNN และอุณหภูมิสูงสุ ดวัดได้ TM องศา ในปี MNNQ อุณหภูมิต*าํ สุ ด วัดได้ RO.MO องศา ในปี MNNM
ปี พ.ศ.
2550
2551
2552
2553
2554
MNNN

อุณหภูมิเฉลี*ยสู งสุ ด อุณหภูมิเฉลี*ยตํ*าสุ ด
32.80
22.70
31.90
22.10
33.00
22.60
31.28
20.66
31.63
21.30
35.20
19.40

อุณหภูมิสูงสุ ด
TR.R0
QU.N0
QS.L0
TM.O0
39.3O
QS.O0

อุณหภูมิต*าํ สุ ด
RM.L0
RR.S0
RO.M0
RT.O0
11.60
15.00

. . ปริมาณนําฝน : สถิติขอ้ มูลปริ มาณนํ"าฝนของจังหวัดขอนแก่น ย้อนหลัง L ปี (พ.ศ. MNNO MNNN) พบว่า มีฝนตกมากที*สุดปี MNNR วัดได้ R,VUO.LO มิลลิเมตร จํานวนวันที*ฝนตก RMM วัน และมีฝนตก
น้อยที*สุดในปี MNNN วัดได้ R,OQT.TO จํานวนวันที*ฝนตก ROO วัน
ปี พ.ศ.

ปริ มาณนํ"าฝน (มม.)

จํานวนวันที*ฝนตก(วัน)

2550
2551
2552
2553
2554
2555

1,378.90
1,780.60
1,039.50
R,MQO.R0
1,377.1O
1,034.40

101
122
104
108
131
100

ที*มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
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.2 ประชากรในเขตเทศบาล
สถิติจํานวนประชากร ความหนาแน่ น อัตราการเพิมของประชาชน เทศบาลนครขอนแก่ น
ช่ วงระหว่ างปี พ.ศ. 2545 – 2555
พ.ศ.
จํานวนประชากร
ความหนาแน่ น
อัตราการเพิม/ลด
(คน)
คน / ตร.กม.
(ร้ อยละ)
2545
130,582
2,839
0.77
2546
128,795
2,799
-1.37
2547
123,151
2,677
-4.38
2548
122,370
2,660
-0.60
2549
120,957
2,LQO
-R.RN
2550
120,RLV
2,LRM
-0.65
2551
118,203
M,NLS
-R.LQ
2552
116,157
2,525
-1.73
2553
RRQ,VNT
M,TVQ
-M.OV
2554
RRR,MST
M,TRS
-2.17
2555
ROU,SQM
M,QLU
-2.11

จํานวนประชากร พืนที ความหนาแน่ น จํานวนบ้ าน
พ.ศ.
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
MNNT
2555

ชาย
63,348
62,199
58,832
58,275
57,424
57,056
NL,OUT
55,223
54,243
53,070
52,RQL

ช่ วงระหว่ างปี พ.ศ. 2545 – 2555
ประชากร
พืนที
ความหนาแน่ น
(ตร.กม.)
(คน / ตร.กม.)
หญิง
รวม
67,234 130,582
46
2,839
46
2,799
66,596 128,795
64,319 123,151
46
2,677
2,660
64,095 122,370
46
63,533 120,957
46
2,630
2,612
63,111 120,167
46
46
M,NLS
LM,RRS RRU,MOQ
60,934 116,157
46
2,525
2,473
59,511 113,754
46
58,224 111,294
46
2,419
2,368
56,796 108,932
46

ที*มา : สํานักทะเบียนท้องถิ*น เทศบาลนครขอนแก่น

จํานวนบ้ าน
47,112
48,602
49,429
50,585
NR,LQR
52,576
53,498
54,256
55,175
56,364
NV,SUM
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จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น จําแนกอายุตามกลุ่ม
ช่ วงระหว่ างปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555
กลุ่มอายุ
(ปี )
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
100 ขึ"นไป
เกิดปี ไทย

ปี พ.ศ.
ชาย
6,029
8,506
8,322
7,906
8,365
6,399
3,822
2,077
547
103
50
1

2554
หญิง
5,760
8,061
9,062
8,874
10,019
7,892
4,616
2,273
773
112
57
-

รวม
12,789
16,567
17,384
16,780
18,384
14,291
8,438
4,350
1,320
215
107
1

ชาย
5,927
8,270
8,635
7,706
8,205
6,541
3,860
2,213
612
113
53
1

2555
หญิง
5,637
7,820
8,511
8,654
9,800
8,141
4,784
2,415
855
120
59
-

ที*มา : สํานักทะเบียนท้องถิ*น เทศบาลนครขอนแก่น (ข้อมูลสํารวจ เดือนธันวาคม 2555)

รวม
11,564
16,090
17,146
16,360
18,005
14,682
8,644
4,628
1,467
233
112
1
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3. สภาพโครงสร้ างพืนฐานและระบบบริการขันพืนฐาน
3.1 การประปา : ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและนอกเขตเทศบาลบริ เวณใกล้เคียงได้รับบริ การนํ"าประปาจาก การประปาส่ วนภูมิภาค
(ชั"นพิเศษ) สาขาขอนแก่น (แหล่งนํ"าดิบที*ใช้ผลิตนํ"าประปา ใช้น" าํ จากลํานํ"าพองคลองชลประทาน)
ข้ อมูลการใช้ นําประปาปี พ.ศ. BB - BBB

ปี พ.ศ.

ประเภท
ประเภท
ประเภท
ราชการ
ธุรกิจขนาดเล็ก
รัฐวิสาหกิจ
จํานวน ปริมาณ จํานวน ปริมาณ จํานวน ปริมาณ
ผู้ใช้ นํา การใช้ นํา ผู้ใช้ นํา การใช้ นํา ผู้ใช้ นํา การใช้ นํา
(ราย)
(ลบม.)
(ราย)
(ลบม.) (ราย)
(ลบม.)
QTM
M,ONM,QRM V,NMU Q,LSM,OOV TV
ROM,NSM
TMS
M,RNR,MMN V,LMU Q,VLT,LST NO
ROT,NRN
TQU
M,ORM,QVU V,SLM Q,VVL,NUO NO
RRR,USM
TLN
M,ROO,TVR U,RVS Q,SUM,OQS NR
RRT,SQN

ที*มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั"นพิเศษ)

ประเภท
ประเภท
ธุรกิจขนาดใหญ่
อุตสาหกรรม
จํานวน ปริมาณ จํานวน ปริมาณ
ผู้ใช้ นํา การใช้ นํา ผู้ใช้ นํา การใช้ นํา
(ราย)
(ลบม.) (ราย)
(ลบม.)
Q,SVT T,QSM,MML RMS
NMV,MUO
Q,SNQ T,SOU,LMV RML
LOQ,RQN
T,OMR N,QQM,VRV RRM
TMO,RLU
T,RSL N,URM,SQV SS
QMR,RVT

-H

BB
BB2
BBG
BBB

ประเภท
ทีอยู่อาศัย
จํานวน ปริมาณ
ผู้ใช้ นํา การใช้ นํา
(ราย)
(ลบม.)
NV,RVT RM,MMS,SLN
LO,VSN RQ,NTV,UMQ
63,URN RT,RQQ,SNM
LV,SMV RN,RQV,RTR

20
3. การไฟฟ้า : ประชาชนได้รับบริ การไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น โดยมีแหล่ง
ผลิตกระแสไฟฟ้ า คือ โรงไฟฟ้ าพลังนํ"าเขื*อนอุบลรัตน์และโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนนํ"าพอง พื"นที*ได้รับ
บริ การไฟฟ้ า 100 % ของพื"นที*ท" งั หมด
ข้ อมูลการบริ การไฟฟ้า ระหว่ าง พ.ศ. BBK - BBB
ประเภททีอยู่อาศัย

ประเภทธุรกิจ

ปี พ.ศ.

2550
2551
2552
2553
BBG
BBB

จํานวน
ผู้ใช้
(ราย)

ปริมาณ
การใช้ ไฟฟ้ า
(หน่ วย)

จํานวน
ผู้ใช้
(ราย)

ปริมาณ
การใช้ ไฟฟ้ า
(หน่ วย)

ROR,TMN
105,079
110,509
RRT,NNS
RRV,QTR
RMM,VNN

MOV,MQV,OTS
208,995,487
MQR,RUS,UUR
MNL,ULN,SLS
MNO,LQQ,SMM
MUT,UTO,RT

9,031
9,552
10,245
RO,SUT
RR,VRO
RQ,TRN

RRQ,859,280
116,078,644
128,943,853
RTQ,TNL,TLN
RTT,NNL,QSS
RLS,SQS,QVL

ประเภทหน่ วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ
จํานวน
ปริมาณ
ผู้ใช้
การใช้ ไฟฟ้ า
(ราย)
(หน่ วย)

LTR
653
705
VQQ
LVQ
LQO

QS,URS,QLR
38,046,358
43,338,633
TV,MMT,NTL
TT,VLS,TVQ
QL,RSS,OMM

ที*มา : การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น

ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่ องสว่ าง) : ในเขตเทศบาล จํานวน 17,930 จุด ครอบคลุมถนนสาย
หลักทุกสาย ส่ วนตรอก / ซอย ครอบคลุมประมาณร้อยละ 90 ของพื"นที* โดยมีรายละเอียดดังนี"
1)
2)
3)
4)
5)

โคมไฟโซเดียม
โคมไฟแสงจันทร์
โคมไฟนีออน 40 w
โคมไฟนีออน 20 w
เสาไฟฟ้ าแสงสว่างชนิดเสา HIGH MAST ความสู ง
20 เมตร ดวงโคมหลอดไฟ โซเดียม 400 วัตต์

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

4,000
900
9,000
4,000
30

ต้น
หลอด
หลอด
หลอด
ต้น
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3.3 การสื อสารและโทรคมนาคม : การสื* อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย
2.2.- สถานีวทิ ยุกระแสหลัก จํานวน 15 สถานี คือ
1) สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ระบบเอเอ็ม
คลื*น A.M.648
2) สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ระบบเอฟเอ็ม
คลื*น F.M.99.50
3) สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงกองทัพภาคที* 2 ระบบเอเอ็ม
คลื*น A.M.1107
T) สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงกองทัพภาคที* 2 ระบบเอฟเอ็ม
คลื*น F.M.88.25
N) สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงประจําถิ*นที* 12 ขอนแก่น
คลื*น A.M.603
L) สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงกรมการรักษาดินแดนขอนแก่น
คลื*น A.M.1152
V) สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอนแก่น
คลื*น A.M.1314
U) สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง อ.ส.ม.ท. ขอนแก่น
คลื*น F.M.90.75
S) สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย เอฟ เอ็ม ทีวี ขอนแก่น
คลื*น F.M.98.50
RO) สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คลื*น F.M.103.00
RR) สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงพิทกั ษ์สันติราษฏร์ ขอนแก่น
คลื*น F.M.104.50
RM) สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงทหารอากาศ 020 ขอนแก่น
คลื*น F.M.107.75
RQ) สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงกองการวิทยุสื*อสารทหาร N บ้านไผ่
คลื*น A.M. 1044
RT) สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทยเพื*อการศึกษาขอนแก่น
คลื*น A.M. 621
RN) สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง Kiss FM
คลื*น F.M. 105.70
2.2. จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้ อมวิทยุชุมชน จํานวน 24 สถานี คือ
1) จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมวิทยุชุมชนเครื อข่ายเมืองนครขอนแก่น
2) จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมเขตเมืองเก่า
3) จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมชุมชนรักถิ*นท่าพระ
4) จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมชุมชนบ้านหนองโดน
N) จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมเพื*อการศึกษา โรงเรี ยนเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
L) จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมแก่นนคร
V) จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมบ้านดอนหญ้านาง
U) จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน
S) จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมศิริมงคล
RO) จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อม เอฟเอ็ม 92.25
RR) จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมสามเหลี*ยม
RM) จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมขอนแก่นเรดิโอ

คลื*น
คลื*น
คลื*น
คลื*น
คลื*น

F.M.100.00
F.M.100.00
F.M.93.50
F.M.95.00
F.M.98.25

KHz
MHz
KHz
MHz
KHz
KHz
KHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
KHz
KHz
KHz

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

คลื*น F.M.87.75
คลื*น F.M.90.00
คลื*น F.M.90.25

MHz
MHz
MHz

คลื*น
คลื*น
คลื*น
คลื*น

MHz
MHz
MHz
MHz

F.M.91.25
F.M.92.25
F.M.93.25
F.M.97.50
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RQ)
RT)
RN)
RL)
RV)
RU)
RS)
MO)
MR)
MM)
MQ)
MT)

จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมเทพารักษ์
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมเพื*อการพัฒนาท้องถิ*น
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมสามัคคี
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมบะขาม
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมเพื*อพัฒนาท้องถิ*น
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมเพื*อการศึกษาและชุมชน
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมศรี ฐาน 4
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมวิทยุชุมชนพระลับ
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมวิทยุชุมชนพัฒนาเทพารักษ์
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมวิทยุชุมชนสําราญ
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมวิทยุชุมชนแก่นนคร
จุดปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมวิทยุชุมชนคลื*นมวลชนสัมพันธ์

คลื*น
คลื*น
คลื*น
คลื*น
คลื*น
คลื*น
คลื*น
คลื*น
คลื*น
คลื*น
คลื*น
คลื*น

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.104.75
F.M.89.75
F.M. 101.00
F.M. 107.25
F.M. 90.50
F.M. 97.75

2.2.2 สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ จํานวน 1 สถานี คือ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สํานักประชาสัมพันธ์เขต 1 จังหวัดขอนแก่น
3.3.4 ศูนย์ ข่าว
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

จํานวน 7 ศูนย์ข่าว ได้แก่
ศูนย์ข่าวภาคอีสาน ไทยทีวสี ี ช่อง 3
ศูนย์ข่าวภาคอีสาน ททบ.5 จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ข่าวภาคอีสานตอนบน ทีวชี ่อง 7 สี ขอนแก่น
ศูนย์ข่าวภาคอีสาน ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
ศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.)
ศูนย์ข่าว ASTV (NEW1) ภาคอีสาน
เนชัน* ทีวี (THE NATION TV)

3.3.5 โทรทัศน์ ทางสาย (เคเบิลทีวที ้ องถิน) จํานวน 3 แห่ง คือ
1) บริ ษทั ขอนแก่นเคเบิลน็ทเวิร์ค จํากัน (KTV)
2) บริ ษทั ขอนแก่นเคเบิ"ลทีวี จํากัด
3) บริ ษทั โฮมทีวเี น็ทเวิร์ค จํากัด (HOME TV)
3.3.6 หนังสื อพิมพ์ ท้องถิน จํานวน 14 ฉบับ คือ
1) หนังสื อพิมพ์ไทอีสาน ๑๙
2) หนังสื อพิมพ์ขอนแก่นนิ วส์
3) หนังสื อพิมพ์สื*อธุ รกิจ

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
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4) หนังสื อพิมพ์อีสานรี ววิ
5) หนังสื อพิมพ์เสี ยงอีสาน
6) หนังสื อพิมพ์แสงสุ ริยะ
7) หนังสื อพิมพ์ไทยเสรี
8) หนังสื อพิมพ์วคี ลี*มิเรอร์
9) หนังสื อพิมพ์โฟกัสมิเร่ อท์
10) ข่าวอีสานไทยแลนด์นิวส์
11) หนังสื อพิมพ์ข่าวอีสาน
12) โฮมทีวแี ม็กกาซี น
13) หนังสื อพิมพ์อีสานบีซวีค
14) หนังสื อพิมพ์ข่าวตํารวจอีสาน
3.3.7 เสี ยงตามสายภายในชุ มชน มีจาํ นวน SM แห่ง ครอบคลุมทั"งหมด SM ชุมชน
2.2.N

ไปรษณีย์โทรเลข : จํานวน 5 แห่ง คือ สาขาขอนแก่น สาขาเทพารักษ์ สาขาศรี จนั ทร์
สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์บริ การไปรษณี ยเ์ ซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น

3.3.9 องค์ การโทรศัพท์ มี 2 สาขา คือ
สาขาขอนแก่น 1 พื"นที*รับผิดชอบถนนศรี จนั ทร์ – ท่าพระ
สาขาขอนแก่น 2 พื"นที*รับผิดชอบถนนศรี จนั ทร์ – บ้านฝาง

2.G การคมนาคม : เทศบาลนครขอนแก่นมีเส้นทางคมนาคมที*เชื*อมโยงกับเมืองอื*นๆ หลายทาง ได้แก่
2.G.- ทางบก แบ่งออกเป็ น 2 ทาง ดังนี"
-) ทางรถไฟ การเดินทางโดยรถไฟ จากสถานีรถไฟกรุ งเทพมีรถธรรมดา รถเร็ ว รถด่วน
มีจุดจอดรับ – ส่ ง ผูโ้ ดยสารที*สถานีต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น ดังนี" สถานี อาํ เภอพล สถานี อําเภอบ้าน
ไผ่ สถานีอาํ เภอเมือง สถานี อาํ เภอนํ"าพอง และสถานีอาํ เภอเขาสวนกวาง ดังนี"
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ขบวนรถล่ อง
ขบวน
ขบวนรถท้องถิน 416
ขบวน ดีเซลราง 76 (ป)
ขบวนรถท้องถิน 432
ขบวนรถท้องถิน 418
ขบวนรถด่วน ดีเซลราง 78
ขบวนรถด่วน 70
ขบวนรถเร็ ว 134

จังหวัด
อุดรธานี - นครราชสี มา
หนองคาย - กรุ งเทพ
ขอนแก่น - แก่งคอย
หนองคาย - นครราชสี มา
อุดรธานี - กรุ งเทพ
หนองคาย - กรุ งเทพ
หนองคาย - กรุ งเทพฯ

ออกขอนแก่ น
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
นครราชสี มา - หนองคาย
กรุ งเทพ - อุดรธานี
นครราชสี มา - หนองคาย
กรุ งเทพฯ - หนองคาย
กรุ งเทพ - หนองคาย
กรุ งเทพ - หนองคาย

ออกขอนแก่ น
09.42
16.22
19.03
02.12
04.18
05.09

ถึงปลายทาง
12.25
18.10
21.02
05.05
07.35
08.25

ขบวนรถขึน
ขบวน
(ขบวนรถท้องถิน 415)
(ขบวนรถด่วน ดีเซลราง 75)
(ขบวนรถท้องถิน 417)
(ขบวนรถด่วนดีเซลราง 77)
(ขบวนรถเร็ ว 133)
(ขบวนรถด่วน 69)
ที*มา : สถานีรถไฟขอนแก่น

2) ทางหลวงแผ่ นดิน
∗ ทางหลวงหมายเลข 2 จังหวัดสระบุรี – ขอนแก่น – อุดรธานี - หนองคาย
∗ ทางหลวงหมายเลข 12 จังหวัดตาก–สุ โขทัย– พิษณุ โลก – เพชรบูรณ์ -ขอนแก่น–
กาฬสิ นธ์-มุกดาหาร
∗ ทางหลวงหมายเลข 23 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ผ่านอําเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – ยโสธร – อุบลราชธานี
∗ ทางหลวงหมายเลข 201 อ.สี คิ"ว นครราชสี มา – ชัยภูมิ – ชุมแพ (ขอนแก่น) – ภูกระดึง
(เลย) – วังสะพุง - เลย - อ.เชียงคาน
∗ ทางหลวงหมายเลข 207 จังหวัดขอนแก่น - บุรีรัมย์
∗ ทางหลวงหมายเลข 208 จังหวัดขอนแก่น – มหาสารคาม
ที*มา : สํานักงานทางหลวงที* 5 (ขอนแก่น)
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2.G. ทางอากาศ : จังหวัดขอนแก่นมีท่าอากาศยานพาณิ ชย์ของกรมการบินพาณิ ชย์ และมี
ตารางเวลาดังนี"
ขอนแก่ น – กรุ งเทพฯ สุ วรรณภูมิ
กรุ งเทพฯ สุ วรรณภูมิ - ขอนแก่ น
วัน เที*ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) วัน เที*ยวบิน 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
14.35
15.30
12.55
13.50
ศ TG 045
ศ
TG 044
12.55
13.50
11.15
12.10
ศ TG 045
ศ
TG 044
12.55
13.50
11.15
12.10
ทุกวัน TG 045
ทุกวัน TG 044
18.25
19.20
20.05
21.00
ทุกวัน TG 047
ทุกวัน TG 046
ที*มา : ท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น

2.G.2 ถนนภายในเขตเทศบาล : ความยาวของถนนในพื1นทีเขตเทศบาล โดยเฉลีย 9.8 กิโลเมตร
ต่อพื1นที 1 ตารางกิโลเมตร มีถนนสายหลัก 146 สาย ถนนซอย 239 ซอย โดยแยกเป็ น
ถนนคอนกรี ต จํานวน 118 สาย
ยาวประมาณ 92 กิโลเมตร
ถนนลาดยาง จํานวน 48 สาย
ยาวประมาณ 29 กิโลเมตร
ถนนหิ นคลุก จํานวน 173 สาย
ยาวประมาณ 169 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง
จํานวน 46 สาย
ยาวประมาณ 162 กิโลเมตร
รวม จํานวน 385 สาย
ยาวประมาณ 452 กิโลเมตร
ที*มา : สํานักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

G. สภาพเศรษฐกิจ
4.1 การท่ องเทียว ในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น แหล่งท่องเที*ยวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น แยกเป็ น
ประเภทต่างๆ ดังนี"
4.1.1 แหล่ งประวัติศาสตร์ / โบราณคดี
-) ศาลเจ้ าพ่ อหลักเมือง : เป็ นสถานที*เคารพบูชาของชาวขอนแก่น ประดิ ษฐานอยู่ที*ศาลา
สุ ข ใจ ถนนเทพารั ก ษ์หน้าสํ านัก งานเทศบาลนครขอนแก่ น ท่ านเจ้าคุ ณ ปู่ พระราชสารธรรมมุ นีและ
หลวงธุ รนัยพินิจ อดี ตผูว้ ่าราชการจังหวัดขอนแก่ น ได้นําหลักศิลาจารึ กมาจากโบราณสถานในท้องที*
อําเภอชุมแพมาประกอบพิธีตามแนวทางพระพุทธศาสนาทําเป็ นหลักเมืองเมื*อวันที* 20 สิ งหาคม 2499
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) พระมหาธาตุแก่ นนคร : ตั"งอยูภ่ ายในวัดหนองแวงพระอารามหลวง ถนนกลางเมือง เป็ น
ศิลปะสมัยทวาราวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน รู ปทรงแบบชาวอีสานตากแห มี 9 ชั"น เป็ นที*ประดิษฐาน
พระบรมสารี ริกธาตุ มีการตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลัก และภาพเขียนอย่างงดงาม เป็ นสถานที*เคารพบูชา
ของชาวขอนแก่น และเป็ นสถานที*ชมทัศนียภาพเมืองขอนแก่น
2) อนุสาวรี ย์พระนครศรีบริ รักษ์ : ตั"งอยูท่ ี*สวน เจ.ซี . ถนนรอบบึง ท้าวเพียเมืองแพนหรื อ
พระนครศรี บ ริ รัก ษ์เป็ นขุน นางเชื" อพระวงศ์ก ษัตริ ยเ์ วียงจันทร์ มี ธิดาชื* อ นางคําแว่น เป็ นสนมเอกใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ในปี พ.ศ. 2332 ท้าวเพียเมืองแพนได้พาสมัครพรรค
พวกประมาณ 330 คน อพยพมาอยู่ที*บา้ นบึงบอน ขึ"นตรงต่อพระยานครราชสี มา ต่อมาในปี พ.ศ. 2340
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยก “ บ้านบึงบอน” ขึ"น
เป็ น “เมืองขอนแก่น” และยกฐานันดรศักดิt “ท้าวเพียเมืองแพน” ขึ"นเป็ น “ พระนครศรี บริ รักษ์” พ่อ
เมืองคนแรกของจังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2525 ประชาชนชาวขอนแก่น ได้ร่วมใจกันสร้างอนุ สาวรี ย ์
พระนครศรี บริ รักษ์ข" ึน เพื*อเป็ นอนุสรณ์และเคารพสักการะของชาวเมือง
G) นําส่ างสนามบิน : ตั"งอยู่บริ เวณถนนหน้าศูนย์ราชการตรงข้ามโรงเรี ยนสนามบินด้าน
ทิศเหนื อ เป็ นบ่อนํ"าประวัติศาสตร์ ที*มีมาก่อนที*เมืองขอนแก่นจะมีน" าํ ประปาบริ โภค เป็ นจุดรวมใจของ
ชาวขอนแก่น เป็ นแหล่งนํ"าที*หล่อเลี" ยงชี วิตของชาวขอนแก่นในอดี ต และให้คุณประโยชน์ที*ย*งิ ใหญ่แก่
ประชาชนชาวขอนแก่นมาเป็ นเวลายาวนาน
5) ศาลหลักเมือง (เมืองเก่ า) : เป็ นศาลหลักเมืองหรื อบือบ้านที*ทา้ วเพียเมืองแพนได้ต" งั ไว้
ณ บริ เวณใจกลางหมู่บา้ น เป็ นเสาหลักเมืองขอนแก่นหลักแรกก่อนจะมีการย้ายเมืองอีก 5 ครั"ง ปั จจุบนั
ตั"งอยูบ่ ริ เวณซอยกลางเมือง 21 ด้านข้างศูนย์กลั ยาณมิตร
. . แหล่ งเรียนรู้
-) พิพิธภัณฑ์ สถานแห่ งชาติที 7 ขอนแก่ น : ตั"งอยูท่ ี*ถนนกสิ กรทุ่งสร้าง เป็ นสถานที* ที*เก็บ
รักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ที*เป็ นของแถบอีสานตอนเหนื อ โดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์
จัดตั"งใบเสมาหิ นที*ได้จาก “ เมืองฟ้ าแดดสู งยาง” ไว้เป็ นจํานวนมาก พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่น
เป็ นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ตั"งอยูท่ ี*ถนนหลังศูนย์ราชการ โบราณวัตถุ
และศิ ล ปวัต ถุ ที* จดั แสดงไว้ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ส่ วนใหญ่ ได้ม าจากการขุดค้น แหล่ ง โบราณคดี ภายในเขต
ศิ ล ปากรที* 7 อี ก ส่ วนหนึ* ง เป็ นศิ ล ปวัต ถุ ส มัย ต่ า งๆ ที* แบ่ ง มาจากพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ งชาติ พ ระนคร
พิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็ น 2 ระดับชั"น ชั"นล่างด้านหนึ* งเน้นเรื* องราวของอู่อารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ ยุค
หิ นใหม่ที*บา้ นเชียง โครงกระดูกมนุษย์ เครื* องมือเครื* องใช้ ภาชนะดินเผา อีกด้านหนึ*งจัดแสดงใบเสมาหิ น
จําหลักเรื* องพุทธประวัติและภาพปูนปั" นศิลปทวาราวดี จากเมืองฟ้ าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ส่ วนชั"น
ที*สองอาคารพิพิธภัณฑ์ เป็ นส่ วนของศิลปวัตถุ สมัยขอมหรื อลพบุรีที*ได้ในภาคอีสาน เช่ น พระพุทธรู ป
เครื* องปั" นดินเผาและศิลปวัตถุอื*นรวมทั"งทับหลัง หิ นทรายจากปราสาทหิ นในภาคอีสาน และอีกด้านหนึ* ง
ของชั"น บนเป็ นศิ ล ปวัตถุ ยุค สมัย ต่ างๆ ของภาคกลาง เช่ น อยุธ ยา สุ โขทัย เป็ นต้น พิ พิ ธ ภัณ ฑสถาน

27
แห่ งชาติขอนแก่น เปิ ดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั"งแต่เวลา 09.00-16.00 น. อัตราค่าเข้าชม
ชาวไทย 5 บาท ชาวต่างประเทศ 10 บาท รายละเอียดเพิ*มเติม ติดต่อ โทร. (043) 246170
2) หอศิลปวัฒนธรรมและอาคารศู นย์ กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่ น : เป็ นแหล่งแสดง
ศิลปะพื"นบ้านและเป็ นสถานที*จดั แสดงนิทรรศการต่างๆ ตั"งอยูท่ ี*ถนนมะลิวลั ย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3) โฮงมูนมังเมืองขอนแก่ น : โฮงมูนมังเมืองขอนแก่ น ตั"งอยู่ ณ บริ เวณชั"นล่ างอาคาร
สวนสาธารณะ 200 ปี บึ งแก่ นนคร เทศบาลนครขอนแก่ น ภายในโฮงมู นมังเมื องขอนแก่ น ได้
จัด แบ่ ง พื" น ที* อ อกเป็ นพื" น ที* ใ นส่ ว นของนิ ท รรศการ และห้ อ งจํา หน่ า ยของที* ระลึ ก สํ า หรั บ การจัด
นิทรรศการได้แบ่งออกเป็ น 5 โซน โดยแบ่งตามเนื"อหาสาระในระบบการปกครอง วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจของชาวขอนแก่น นับตั"งแต่ยคุ ก่อนประวัติศาสตร์ ยุคสร้าง
บ้านแปงเมือง จวบจนเป็ นเมืองขอนแก่นในปั จจุบนั
4) ศู น ย์ การเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ประจํ าท้ อ งถิ น จั งหวัด ขอนแก่ น : ตั"งอยู่ที* ศู นย์บ ริ ก าร
สาธารณสุ ข ที* 4 บ้านสามเหลี* ยม ถนนศรี ม ารั ตน์ เป็ นแหล่ งศึ ก ษาความรู ้ สําหรั บ เด็ ก เยาวชน และ
ประชาชนทั*วไป ที* พ ร้ อ มไปด้วยข้อ มู ล พื" น ฐาน ความรู ้ หลัก การทฤษฎี ท างด้า นวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ตลอดจนเป็ นแหล่งรวบรวมอุปกรณ์เครื* องมือทางวิทยาศาสตร์ และการแสดงถึงวิวฒั นาการ
ในการนําความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
B) แหล่ ง IT ในวิถี ชุ ม ชนศู น ย์ พั ฒ นาทั ก ษะและการเรี ยนรู้ ICT ขอนแก่ น : ศู น ย์ ICT
ขอนแก่น เกิดมาจากแนวคิดการเรี ยนมิได้จาํ กัดเฉพาะในห้องเรี ยน การเรี ยนรู ้สามารถเกิดขึ"นทุกที*และทุก
ช่ วงเวลาของชี วิตของมนุ ษย์ จึ งนําไปสู่ ความร่ วมมื อระหว่างสํานักงานส่ งเสริ มอุ ตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่ งชาติ ศูนย์ประสานงานเขตอุ ตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (E- Saan Softwaer Park)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริ ษทั กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และเทศบาลนครขอนแก่น โดยมี
ทุ นในการก่ อตั"งกว่า 20 ล้านบาท ตั"งอยู่ ณ บริ เวณอาคารตลาดสดเทศบาล 1 ชั"น 2 ถนนกลางเมื อง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทําให้ประชาชนชาวขอนแก่นมีแหล่ง IT ที*ใหญ่ที*สุดเป็ นแห่ งแรกของประเทศไทย
ที*ฝังตัวอยูใ่ นวิถีการดําเนิ นชี วิตปกติประจําวัน ให้บริ การอินเทอร์ เน็ต (สี ขาว) ฟรี แก่เด็ก (ตํ*ากว่า 15 ปี )
และผูส้ ู งอายุ (60 ปี ขึ"นไป) โดยมีเจ้าหน้าที*ดูแลให้คาํ แนะนําอย่างใกล้ชิด มีเครื* องคอมพิวเตอร์ ให้บริ การ
กว่ า 160 เครื* อ ง มี ห้ อ งสมุ ด ที* ท่ า นสามารถหาหนั ง สื อ ดี ๆ อ่ า นในบรรยากาศเย็น สบายในห้ อ งแอร์
นอกจากนี" ยัง มี กิ จ กรรมสอนการบ้าน วาดภาพระบายสี และสอนงานประดิ ษ ฐ์ ที* ส ามารถนําของที*
ประดิ ษฐ์ได้กลับไปอวดที*บา้ นได้ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย เป็ นแหล่งรวมเด็กหลังเลิ กเรี ยนที*ท่านพาบุตร
หลานมาส่ ง-ไปซื" อข้าวของแล้วจึงมารับกลับบ้านได้โดยไม่ตอ้ งกังวล หรื อพากันมาทําการบ้านที*ศูนย์
ICT แล้วเลยไปรับประทานอาหารที*ตลาดโต้รุ่งอย่างอบอุ่นทั"งครอบครัว สําหรับท่านที*สนใจหาความรู ้
เรื* องการใช้คอมพิ วเตอร์ ก็มีบริ การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ เบื"องต้น การใช้อินเทอร์ เน็ ตเบื"องต้นฟรี
ทําให้ท่าน ได้ใช้ประโยชน์จากเครื* องคอมพิวเตอร์ และใกล้ชิดกับบุตรหลานยุค IT มากยิ*งขึ"น นอกจากนี"
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ยังมีบริ การอบรมให้ความรู ้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในหลักสู ตรเฉพาะอีกมากมาย ที*ท่านสามารถนํา
ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานและใช้ในชีวติ ประจําวันได้เป็ นอย่างดี
X) ห้ องสมุดสวนดอกคูน : ตั"งอยูท่ างด้านทิศใต้ของบึงแก่นนคร บนพื"นที*ประมาณ R ไร่
ฝั* งตรงข้ามกับวัดหนองแวง สามารถทอดมองบึ งนํ"าแก่ นนครได้ในระยะใกล้ชิดและอยู่ห่างจากประตู
เล็กๆ สําหรับเข้าออกสวนสาธารณะ ราว ROO เมตร ลานไม้กว้าง ขวางใต้ร่มไม้ที*ร่มรื* น หนังสื อนิ ทาน
มากมาย เชื" อเชิ ญให้เด็กๆ มาอ่านหนังสื อ พร้อมครอบครัว กลายเป็ นเอกลักษณ์ ของ “ห้องสมุดเด็กสวน
ดอกคูน” ซึ* งเป็ นห้องสมุดเด็กแนวใหม่ ที*เด็กๆ และครอบครัว ได้ร่วมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
นอกจากหนังสื อนิ ทานที* ดีแล้ว ยังมี กิจกรรมเสริ มให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุ กเพลิ ดเพลิ นในวันหยุดอี กด้วย
ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน เปิ ดให้บริ การทุกวัน เวลา OS.OO – RU.OO น.
Y) ห้ อ งสมุ ด เด็ ก สวนรั ช ดานุ ส รณ์ : เป็ นห้ อ งสมุ ด เด็ ก แนวใหม่ อี ก แห่ งหนึ* ง ตั"งอยู่ใ น
สวนสาธารณะใจกลางเมือง สวนรัชดานุสรณ์เหมาะสําหรับเป็ นแหล่งศึกษา หาความรู ้ในบรรยากาศ ผ่อน
คลายสบายๆ ของครอบครั ว มี ห นัง สื อ สํ าหรั บ ทุ ก วัย คอยให้บ ริ ก ารนับ เป็ นพื" น ที* แ ห่ ง การอ่ า นของ
ครอบครัวที*มีคุณภาพ ภายใต้ บรรยากาศสบายๆ อีกแห่ งหนึ* ง นอกจากหนังสื อที*ดีมีคุณภาพแล้ว วันหยุด
ยังมีกิจกรรมเสริ มพัฒนาการให้เด็กๆ อีกด้วย ห้องสมุ ดเด็กสวนรัชดานุ สรณ์ เปิ ดให้บริ การทุกวัน เวลา
OS.OO – RU.OO น. มีเจ้าหน้าที*คอยบริ การสมาชิกสามารถยืมหนังสื อไปอ่านได้
G.-.2 สวนสาธารณะ
-) บึงแก่ นนคร : มีลกั ษณะเป็ นบึงขนาดใหญ่ ในเนื" อที* 603 ไร่ ในเขตเทศบาลกลางเมือง
ขอนแก่น เป็ นสถานที*พกั ผ่อนหย่อนใจ มีถนนเลียบริ มนํ"าโดยรอบ ได้มีการปรับปรุ งพื"นที*บริ เวณรอบบึง
ให้เป็ นสวนสุ ขภาพ ภายในสวนบริ เวณรอบๆ มีภาพประติมากรรมรู ปต่างๆ ทางเทศบาลได้ทาํ การปลูก
ต้นคูนและไม้ดดั ไว้อีกมากมาย ทําให้ดูร่มรื* นสวยงาม นอกจากนี"ยงั มีสนามเด็กเล่นและร้านอาหารบริ การ
ผูม้ าพักผ่อน ทางทิศเหนื อ ของบึงแก่นนครเป็ นที*ประดิษฐานอนุ สาวรี ย ์ “เจ้าเพียเมืองแพน” ผูก้ ่อตั"งเมือง
ขอนแก่น
2) บึงทุ่งสร้ าง : เป็ นสถานที*พกั ผ่อนหย่อนใจ / สถานที*ท่องเที*ยว มีสภาพเป็ นบึงธรรมชาติ
มีส วนสุ ขภาพสําหรับ ออกกําลังกาย มี พ"ื นที* 1,600 ไร่ ตั"งอยู่ที*ถนนกสิ กรทุ่งสร้ าง อนาคตจะได้รับ การ
พัฒนาเป็ นสวนพฤกษศาสตร์ ชุ่มนํ"า สวนนก และลานกีฬา
2) สวนสาธารณะประตู เมื อง : มี พ"ื นที* 10 ไร่ 1 งาน 14.2 ตารางวา เดิ ม เป็ นที* ดินของ
ตระกูลทวีแสงสกุลไทย ยกให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื*อเป็ นสถานที*ทดลองและพัฒนาพันธุ์ขา้ ว
ต่อมาเมื* อถนนมิ ตรภาพตัดผ่านถู กทิ" งร้ าง เทศบาลได้ประสานขอใช้ที* ดินจากท่ านผูว้ ่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น (นายบุญรงค์ นิ ลวงศ์) และกรมธนารักษ์ปัจจุบนั เทศบาลปรับปรุ งเป็ นสวนสาธารณะที*สวยงาม
ร่ มรื* น มีระดับพื"นที*สูงตํ*าเป็ นมิติมุมมองที*แตกต่างจากสวนทัว* ไป และยังเป็ นสวนที*เป็ นสัญลักษณ์ของ
การเข้าถึงเมืองขอนแก่น ตั"งอยูบ่ ริ เวณถนนศรี จนั ทร์ ตดั กับถนน มิตรภาพ

29
4) หนองสะพัง : เป็ นหนองนํ"าเก่าแก่ที*ประชาชนชาวขอนแก่นได้ใช้ในการอุปโภค การ
ประมงและการเกษตรเพื*อเลี"ยงชี พ เทศบาลจึงได้ทาํ การปรับปรุ งให้เป็ นพื"นที*สาธารณะเนื"อที*ประมาณ R
ไร่ เพื*อให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
G.-.G ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
-) งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์ อีสาน เทศกาลดอกคูนเสี ยงแคน และถนนข้ าวเหนี ยว
เทศบาลนครขอนแก่ นได้จดั กิ จกรรมเทศกาลสงกรานต์ในเดื อนเมษายน เป็ นประเพณี ทุกปี มาตั"งแต่ปี
2531 การจัดงานดังกล่าวได้พฒั นาอย่างต่อเนื* องมาตามลําดับจนปั จจุบนั ได้ชื*อว่า "งานประเพณี สุดยอด
สงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสี ยงแคน และถนนข้าวเหนี ยว" วัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวเพื*อ
ส่ งเสริ มวัฒนธรรมการละเล่นสงกรานต์แบบปี ใหม่ไทย ปลูกฝังพฤติกรรมและค่านิ ยมที*ดีของเยาวชนต่อ
ครอบครัวและสังคม และที*เป็ นจุดเด่นสําคัญของงานคือเป็ นงานที*สนุ กได้โดยไร้แอลกอฮอล์ ซึ* งถือเป็ น
จังหวัดต้นแบบด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพและแก้ไขปั ญหาการดื* มแอลกอฮอล์ของประชาชน กิ จกรรมใน
งานประกอบด้วย พิธีทาํ บุญตักบาตร การละเล่นกีฬา การแสดงดนตรี พ"ืนเมือง ขบวนแห่ เกวียนบุปผาชาติ
วันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน เป็ นต้น
) งานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่ น หรื อที*นิยมเรี ยก
กันว่า "งานไหม" หรื อ "งานเทศกาลไหม" จัดขึ"นครั"งแรกเมื* อปี 2522 โดยได้รับการสนับสนุ นจากการ
ท่องเที*ยวแห่ งประเทศไทย ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์จนเป็ นที*รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย ประเพณี ผูก
เสี* ยว เป็ นประเพณี ด" งั เดิ มของคนกลุ่มวัฒนธรรมไทยลาว หรื อชาวอีสานมาแต่อดี ตจนถึ งปั จจุบนั คําว่า
"เสี* ยว" ในความหมายของชาวอีสาน หมายถึ งเพื*อนรัก เพื*อนตาย เพื*อนร่ วมชะตาชี วิต ร่ วมทุกข์ร่วมสุ ข
ถือเสมือนมีชีวิตเดี ยวกัน คู่เสี* ยวจะติดต่อไปมาหาสู่ และช่วยเหลื อเกื" อกูลกันอยูต่ ลอดเวลา คนที*จะเป็ นคู่
เสี* ยวจะต้องเป็ นชายกับ ชาย หญิ งกับ หญิ ง ซึ* ง สนิ ท สนมกัน รสนิ ยมคล้ายกัน เกิ ด ปี เดี ยวกัน มี บุ ค ลิ ก
คล้ายกัน พ่อแม่เห็นว่าเด็กรักกันก็จะนํามาผูกแขนต่อหน้าผูใ้ หญ่ อบรมให้รักกัน แล้วทั"งสองคนก็ได้ชื*อว่า
เป็ นเสี* ยวกันไปจนชีวติ จะหาไม่ งานเทศกาลไหมประเพณี ผกู เสี* ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น จัดขึ"น
ระหว่างวัน ที* 29 พฤศจิ ก ายน ถึ ง วัน ที* 10 ธัน วาคม ของทุ ก ปี ณ บริ เวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด
ขอนแก่ น วัตถุ ประสงค์ของการจัดงาน คื อ ให้ประชาชนเข้าใจความหมายของคําว่าเสี* ยวอย่างถู กต้อง
ฟื" นฟูอนุ รักษ์ประเพณี อนั ดีงามไว้ให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ส่ งเสริ มให้คนในชาติตระหนักถึงความเป็ น
มิตรกัน และนําค่าแห่ งมิตรภาพนั"นไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ในด้านความร่ วมมือพัฒนาประเทศชาติและ
ขยายผลการผูกเสี* ยวไปสู่ คนในชาติ ให้มากขึ"น กิ จกรรมในงาน ได้แก่ การจัดพิธีผูกเสี* ยว ประกวดพาน
บายศรี จัดขบวนแห่ รถตามคําขวัญจังหวัด จัดศาลาไหมเพื*อสาธิ ตการทอผ้าไหมและจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์
การแสดงศิ ล ปะพื" น บ้าน การออกร้ านกาชาด การจัดนิ ท รรศการของส่ วนราชการ และการประกวด
นางงามไหม
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2) งานประเพณีเข้ าพรรษา เข้าพรรษา คือการที*ภิกษุผกู ใจว่าจะอยูป่ ระจําเสนาสนะในวัดใด
วัดหนึ* งตลอดเวลา 3 เดื อน ในฤดู ฝ นไม่ ไ ปค้างแรมให้ล่ วงราตรี ในที* แห่ งอื* น ระหว่างที* ผูก ใจนั"น เป็ น
พิธีกรรมสําหรับภิกษุโดยตรง ซึ* งมีวนิ ยั นิยมบรมพุทธานุญาตไว้ให้ปฏิบตั ิทุกรู ป จะเว้นเสี ยมิได้ไม่วา่ กรณี
ใด ๆ มีเรื* องราวปรากฏอยู่ในวัสสุ ปนายิกขันธกะพระวินยั ปิ ฎกใจความว่า สมัยเมื*อผ่านปฐมโพธิ การไป
แล้วมีกุลบุตรบวชเป็ นภิกษุมากขึ"น พระพุทธเจ้ายังมิได้ทรงบัญญัติให้ภิกษุจาํ พรรษา ถึงฤดูฝนมีน" าํ ขังเต็ม
พื"นที*ไร่ นา ชาวบ้านประกอบอาชี พกสิ กรรม ภิ กษุ บางจําพวกหาพักการจาริ กไม่ บางพวกพากันเหยียบ
พืชผลชาวบ้าน และสัตว์เล็กตายเป็ นจํานวนมาก ชาวบ้านพากันติเตียน พระพุทธองค์ทรงทราบจึงบัญญัติ
ให้ภิกษุอยูจ่ าํ พรรษาในฤดูฝน 3 เดือน คือ วันแรม 1 คํ*า เดือน 8 หลังพุทธศาสนิ กชนจะรวมกันที*ศาลาโรง
ธรรม จัดดอกไม้ธูปเทียน ข้าวสาร ผ้าอาบนํ"าฝนถวายแด่พระสงฆ์ และอธิ ฐานเข้าพรรษา เรี ยกว่า ปวารณา
เข้าพรรษา จังหวัดขอนแก่ น ได้จดั กิ จกรรมงานประเพณี เข้าพรรษาที* วดั พระธาตุ พ ระอารามหลวง วัด
หนองแวงพระอารามหลวง และวัด ศรี จัน ทร์ พ ระอารามหลวง เป็ นประจํา ทุ ก ปี และเชิ ญ ชวน
พุทธศาสนิ กชนร่ วมทําบุ ญที* วดั ใกล้บา้ นหรื อวัดที* มีจิตศรั ทรา การจัดงานดังกล่ าวมี วตั ถุ ประสงค์ เพื* อ
รณรงค์ปลูกจิตสํานึ กให้เด็กเยาวชนและประชาชน ตระหนักถึ งความสําคัญในวันเข้าพรรษา เสริ มสร้าง
และปลู กฝั งคุ ณธรรมจริ ยธรรมให้แก่ เด็กเยาวชนและประชาชนได้นาํ ไปใช้ในชี วิตประจําวัน และเพื* อ
จรรโลงสังคมไทยให้เป็ นสังคมดี มีคุณธรรมจริ ยธรรมอย่างยัง* ยืน โดยใช้มิติทางศาสนา กิจกรรมในงาน
ประกอบด้วย พิธีทาํ บุ ญตักบาตร ฟั งธรรมเทศนาแสดงตนเป็ นพุ ทธมามกะ ถวายเที ยนพรรษา ผ้าอาบ
นํ"าฝน และอธิ ษฐานปวารณาเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน
G) งานประเพณีออกพรรษา ออกพรรษา หมายถึง การสิ" นสุ ดกําหนดอยูจ่ าํ พรรษาของภิกษุ
ตามพระวินยั บัญญัติ มีพิธีเป็ นสังฆกรรม กรรมพิเศษเรี ยกโดยภาษาวินยั พิเศษว่า ปวรณากรรม คือการทํา
ปวารณาของสงฆ์ผอู ้ ยูร่ ่ วมกันมาตลอด 3 เดือน ในวันเพ็ญเดือน 11 กิจกรรมสําคัญที*จดั เป็ นประจําทุกปี ใน
จังหวัดขอนแก่น ได้แก่
4.1) การตักบาตรเทโว สื บเนื* องมาจากวันเทโวโลหณะ คือวันที* พระพุทธเจ้าเสด็จจาก
เทวโลก หลังจากเสด็จไปจําพรรษาอยูส่ วรรค์ช" นั ดาวดึงส์ พิภพถ้วนไตรมาส และตรัสพระอภิธรรมเทศนา
โปรดพระพุทธมารดาในเทวโลกมาตลอด 3 เดือน พอออกพรรษาก็เสด็จกลับมายังมนุ ษย์โลก โดยเสด็จ
ลงทางบันไดสวรรค์ที*ประตูเมืองสังกัสสนคร อันตั"งอยูเ่ หนือกรุ งสาวถี วันเสด็จลงจากเทวโลกนั"นเรี ยกว่า
วันเทโวโลหณะ ตรงกับวันมหาปวารณาเพ็ญเดือน 11 วันนั"นถือกันว่าเป็ นวันบุญวันกุศลที*สําคัญวันหนึ* ง
ของพุทธบริ ษทั โบราณเรี ยกอีกอย่างหนึ* งว่า วันพระเจ้าเปิ ดโลก รุ่ งขึ"นจากวันนั"นเป็ นวันแรม 1 คํ*า เดือน
11 จึ งมี การทําบุ ญตักบาตรเทโวโลหณะกันเป็ นการใหญ่ เพื*อเฉลิ ม ฉลองการเสด็จลงจากเทวโลกของ
พระพุทธเจ้า จังหวัดขอนแก่นโดยเทศบาลตําบลเขื*อนอุบลรัตน์ และอําเภออุบลรัตน์ ได้จดั กิ จกรรมตัก
บาตรเทโวเป็ นประจําทุกปี ที*วดั พระพุทธบาทภูพานคํา อําเภออุบลรัตน์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื*ออนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรมอันดี งามของไทย บูชาคุ ณ องค์สมเด็จพระสั มมาสั มพุท ธเจ้า และรณรงค์ให้ป ระชาชน
ตระหนักและเห็ นความสําคัญในวันออกพรรษา กิจกรรมในงานประกอบด้วย นมัสการองค์พระเจ้าใหญ่
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ไหว้รอยพระพุทธบาท พระภิกษุสามเณรเดินลงมาจากยอดเขาวัดพระบาทภูพานคําตามบันได 1,049 ขั"น
เพื* อรั บ บิ ณ ฑบาต พุ ท ธศาสนิ กชนตัก บาตรข้าวสารอาหารแห้งและจตุ ปั จจัย และขบวนแห่ รถนางฟ้ า
เทวดาพระอินทร์ พระพรหม ไปยังวัดพระบาทภูพานคํา
4.2) ไต้ประทีปโคมไฟและวิถีชีวิตอีสาน ในช่วงเทศกาลออกพรรษา จังหวัดขอนแก่น
โดยเทศบาลนครขอนแก่น ได้จดั งานประเพณี ออกพรรษา ไต้ประทีปโคมไฟและวิถีชีวติ อีสาน ซึ* งตรงกับ
วันออกพรรษาของทุ กปี ณ บริ เวณบึ งแก่นนคร โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื*อส่ งเสริ มการท่องเที* ยว ส่ งเสริ ม
อาชี พของประชาชนในท้องถิ* น และอนุ รักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ ของท้องถิ* นอันดี งาม
ของวิถีชีวิตคนอีสาน กิจกรรมสําคัญในงานประกอบด้วย จัดพิธีทางศาสนา ออกร้านจําหน่ายอาหารและ
สิ น ค้าพื" นเมื อง จัดแสดงนิ ท รรศการของเก่ าน่ าสะสม พระเครื* อง ประกวดและโชว์บ อนไซ จัดแสดง
วรรณกรรมเรื* อ ง"สิ น ไซ" มหกรรมอาหารของดี เมื อ งขอนแก่ น ประกวดขบวนแห่ ป ระที ป โคมไฟ
ประกวดฮ้านประทีป ประกวดสรภัญญะ การแสดงวัฒนธรรม 5 ภาค จัดประกวดนกกรงหัวจุก การแสดง
วัฒนธรรมนานาชาติ การแข่ง X-Game การประกวดกวนข้าวทิพย์ การแสดงดนตรี ลูกทุ่งของโรงเรี ยน
ต่างๆ การแสดงดนตรี พ"นื เมือง และการแสดงคอนเสิ ร์ตลูกทุ่งหมอลํา
5) ถนนฅนเดินขอนแก่ น เกิดขึ"นจากการระดมความคิดและร่ วมมือกันของกลุ่มปั ญจมิตร
ขอนแก่น ที*ประกอบด้วย สภาทนายความ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดและ
เทศบาลนครขอนแก่น รวมถึงความร่ วมมือทั"งภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิดที*วา่ ถนนมีไว้ให้รถวิ*ง
ยิ*งมีถนน คนยิ*งรักกันน้อยลง จะเป็ นไปได้หรื อไม่ ถ้าเราจะคืนถนนให้กบั คนขอนแก่นเพื*อเป็ นพื"นที*ให้
คนที*รัก ที*ชอบในสิ* งเหมือนๆ กัน ได้คุยกัน ถนนฅนเดินขอนแก่น เปิ ดเฉพาะวันเสาร์ ตั"งแต่เวลา RV.OOMT.OO น. ณ บริ เวณถนนหน้าศูนย์ราชการ (ถนนด้านหน้าศาลากลางจังหวัด) มีสินค้าหลากหลายไม่ว่า
จะเป็ นสิ นค้าทํามือ ของที*ระลึก ของเก่า อาหารและขนมต่างๆ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม รําวงอีสาน
ละครใบ้ รวมไปจนถึงการแสดงเปิ ดหมวกของเยาวชนชาวขอนแก่น และการแสดงอื*นๆ อีกมากมาย
G. การเติบโตของ 3 ธุรกิจ (ธุรกิจสถาบันกวดวิชา ธุรกิจห้ องพัก และธุรกิจการจัดประชุ ม งานสั มมนา
และงานแสดงสิ นค้ าต่ างๆ) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น
ปั จ จุ บ ัน จัง หวัด ขอนแก่ น มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตเพิ* ม มากขึ" นในหลายๆด้า น ไม่ ว่ า จะเป็ นด้ า น
โครงสร้างพื"นฐาน ด้านการปกครอง ด้านการศึกษา ด้านสังคมภายในจังหวัด และที*เด่นชัดที*สุดประการ
หนึ* งคือ ด้านเศรษฐกิ จเพราะมีการขยายตัวของธุ รกิจเพิ*มขึ"นอย่างมาก โดยเฉพาะการเป็ นศูนย์กลางทาง
การศึกษาทําให้ธุรกิจกวดวิชาจากส่ วนกลางเข้ามาเปิ ดสาขามากมายภายในจังหวัดเพื*อรองรับนักเรี ยนทั"ง
ภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ อี กทั"งจังหวัดขอนแก่นมีลกั ษณะทางภูมิศาสตร์ ที*เหมาะสม การคมนาคม
ขนส่ งที*สะดวก มีประชากรอาศัยเป็ นจํานวนมาก ทําให้จงั หวัดขอนแก่นมักถูกเลื อกเป็ นสถานที*ในการ
ประชุ ม สั ม มนา และงานแสดงสิ น ค้า ทั"ง ระดับ ภู มิ ภ าค และระดับ ประเทศ นอกจากนั"น ยัง มี ปั จ จัย
สนับ สนุ นจากความพร้ อมของธุ รกิ จห้องพักอี ก ด้วย ซึ* งปั จจุ บ ันธุ รกิ จห้องพักในจังหวัดขอนแก่ นได้
เติบโตอย่างมากเพื*อรองรับนักท่องเที*ยว และประชาชนที*สัญจรทัว* ไป
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ธุ รกิจสถาบันกวดวิชา ธุ รกิจห้องพัก และธุ รกิจการจัดประชุม งานสัมมนา และงานแสดงสิ นค้า
ต่างๆ เป็ นธุ รกิจที*มีความสําคัญและโดดเด่นของจังหวัดขอนแก่น ซึ* งส่ วนใหญ่ต" งั อยูใ่ นเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่ น เกื อบทั"งหมด และได้ส ร้ างเม็ดเงิ นสะพัดให้ก ับ วงการธุ รกิ จ และธุ รกิ จต่ อเนื* องจํานวนมาก
เทศบาลนครขอนแก่น จึงร่ วมมือกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทํารายงานวิจยั โดยมี
วัตถุประสงค์ M เรื* องหลักๆ ได้แก่ เพื*อจัดทําฐานข้อมูลของธุ รกิจที*สําคัญ Q ธุ รกิจในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น ได้แก่ ธุ รกิจสถาบันกวดวิชา ธุ รกิจให้บริ การห้องพัก และธุ รกิจจัดประชุ ม สัมมนา งานแสดง
สิ นค้า และเพื*อศึกษาปริ มาณเงินสะพัดของธุ รกิจดังกล่าว เพื*อใช้เป็ นแหล่งข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ
ให้กบั นักลงทุน และให้ภาครัฐใช้วางแผนพัฒนา รวมไปถึงเป็ นฐานข้อมูลเพื*อการวิจยั ต่อไปด้วย
การดําเนิ นการศึ ก ษาเพื* อประเมิ น เงิ นสะพัดทั"ง Q ธุ รกิ จ แต่ ละธุ รกิ จคณะวิจยั แบ่ งการศึ ก ษา
ออกเป็ น T ส่ วน ได้แก่ -) การสํ ารวจข้ อมูลพืนฐานของแต่ ละธุรกิจไม่วา่ จะเป็ น สรุ ปลักษณะของธุ รกิ จ
อธิ บายถึ งความเชื* อมโยงของธุ รกิ จแก่ธุรกิ จเกี* ยวเนื* อง บอกถึ งขนาดธุ รกิ จการแข่งขันและความเสี* ยง
และชี" ให้เห็นถึงแนวโน้มธุ รกิจ ผ่านสถิติ ความเห็ นของผูท้ ี*เกี*ยวข้อง และทําการระบุตาํ แหน่ งที*ต" งั ของ
ธุ รกิ จจริ งลงในแผนที* บ นโปรแกรมกูเกิ ล เอิ ร์ธ เพื* อให้ เห็ น ทําเลที* ต" งั และการกระจายตัวของธุ รกิ จ
) การลงพืนทีสั มภาษณ์ ผ้ ูทีเกียวข้ องในแต่ ละธุรกิจ ซึ* งประกอบด้วย การสัมภาษณ์ผใู ้ ช้บริ การ และการ
สัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการ โดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์โดยตรง 2) การประเมินเงินสะพัดของ
แต่ ละธุรกิจโดยวิธีประเมินจํานวนผูใ้ ช้บริ การในแต่ละธุ รกิจ ประมาณค่าใช้จ่ายต่อคน และส่ วนที* G) การ
ประเมินปริ มาณเงินสะพัดของธุรกิจทีเชื อมโยงกับธุรกิจทัง 2 ธุ รกิจ ซึ* งเป็ นการประเมินโดยอ้างอิงจาก
การสัมภาษณ์และสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี*ย ซึ* งตัวเลขที*เกิดขึ"นจริ งอาจสู งหรื อตํ*ากว่าตัวเลขประมาณการ
จากการศึ ก ษา พบว่า ธุ รกิ จโรงแรมมี ป ริ มาณเงิ นสะพัดสู งสุ ด R พันล้าน/ปี รองลงมาเป็ น
ธุ รกิจหอพัก อพาร์ ทเมนท์ UVS ล้านบาท/ปี ธุ รกิจจัดประชุ มสัมมนา TOO ล้านบาท/ปี และธุ รกิ จกวด
วิชา RNL ล้านบาท/ปี ตามลําดับ
นอกจากนี" การศึ ก ษาในครั" งนี" ยัง พบว่ า การพัฒ นาธุ ร กิ จ ที* สํ า คัญ ของจัง หวัด ควรให้
ความสําคัญ กับ ธุ รกิ จที* ก่ อให้เกิ ดความเชื* อมโยงแก่ ธุ รกิ จอื* น ๆ ได้ม ากที* สุ ด เช่ น ธุ รกิจ การท่ อ งเทียว
เพราะเมื*อมี นกั ท่องเที* ยวเดิ นทางมายังจังหวัด ค่าใช้จ่ายที*จะเกิ ดขึ"นแน่ นอน ได้แก่ ค่าที*พกั ค่าอาหาร
และเครื* องดื*ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการจับจ่ายซื" อสิ นค้าอื*นๆ ซึ* งส่ งผลดีต่อธุ รกิจที*
เกี*ยวเนื*องดังกล่าว
4.2.1 ธุรกิจสถาบันกวดวิชา
ธุ รกิจสถาบันกวดวิชาในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีแนวโน้มการขยายตัวแม้แนวโน้มของธุ รกิจ
สถาบันกวดวิชาจะมีการแข่งขันที*มากเห็ นได้จากจํานวนสถาบันกวดวิชามีจาํ นวนที*มากแต่ธุรกิจนี" ยงั มี
โอกาสเติ บโตได้เพราะจังหวัดขอนแก่ นเป็ นศูนย์กลางทางด้านธุ รกิ จการศึ กษาและความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนที* ตอ้ งการให้ส ถาบันกวดวิช าเป็ นสถานที* ที*ส อนวิชาเสริ มเพิ* ม เติ มจากการเรี ยนในห้องเรี ยนแต่
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ธุ รกิจจะต้องสร้างความแตกต่างให้เห็นเด่นชัดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและต้องปรับปรุ งเนื"อหาหลักสู ตรให้
สอดคล้องกับระบบการเรี ยนในโรงเรี ยนและการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที*มีการเปลี*ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
พร้อมกับคุณภาพของอาจารย์ที*สอนต้องมีคุณภาพและมีความเชี*ยวชาญเพื*อสร้างความเชื* อมัน* ในการสอน
และพัฒ นาการบริ ก ารด้า นการเรี ย นการสอนให้ ต รงกับ ความต้อ งการของนั ก เรี ย นให้ มี รู ป แบบที*
หลากหลายวิชาด้วยการนําเทคโนโลยีต่างๆมาเป็ นส่ วนสนับสนุนในการให้บริ การควบคู่ไปด้วย
ตราบใดที* การเข้าเรี ยนในคณะ/สาขาวิชาและสถาบันการศึกษาที* ได้รับความนิ ยมยังอาศัยการ
คัดเลือกจากการสอบแข่งขัน ขณะที*มาตรฐานการศึกษาของแต่ละโรงเรี ยน/สถาบันยังมีความแตกต่างกัน
หรื อผูป้ กครองและนักเรี ยนส่ วนใหญ่ ก็ตอ้ งเตรี ยมความพร้ อมและต้องการความมัน* ใจในการเข้าสอบ
คัดเลือก ทําให้โรงเรี ยนกวดวิชายังเป็ นที*ตอ้ งการ แต่ท" งั นี" ผูป้ ระกอบการธุ รกิจโรงเรี ยนกวดวิชาจะต้อง
แข่งขันกันพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนที*ตรงกับความต้องการของผูเ้ รี ยนกลุ่มเป้ าหมาย อาทิ
การเพิ*มเติมความรู ้ และการสรุ ปเนื"อหา การให้เทคนิ คการคิดและจําแบบหลากหลาย เพื*อช่วยการเรี ยน
หรื อการทําข้อสอบได้ผลดีข" ึน อีกทั"งยังต้องปรับปรุ งหลักสู ตรการสอนให้สอดคล้องกับวิธีการคัดเลือก
เข้าศึ ก ษาต่ อ จากปั จจัย ดัง กล่ าวจึ งส่ ง ผลให้ ธุ รกิ จโรงเรี ย นกวดวิช ายัง คงมี แนวโน้ม เติ บ โตต่ อ ไปได้
อย่างไรก็ดีหากอาจารย์ผสู ้ อนไม่มีความชํานาญในการสอน และสื* อสารได้ไม่ดี หรื อเป็ นโรงเรี ยนที*ไม่มี
ชื* อ เสี ย ง หรื อ เป็ นที* รู้ จ ัก น้ อ ย ก็ จ ะไม่ เป็ นที* ดึ ง ดู ด ความสนใจของผู ้เรี ย นได้ (ฝ่ ายวิ จ ัย ธุ ร กิ จ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทย)
G. . ธุรกิจห้ องพัก
ธุ รกิ จให้บ ริ การห้องพัก จําแนกได้ M รู ป แบบที* ต่างกัน ได้แก่ รู ป แบบหอพัก อพาร์ ท เม้นท์
และรู ปแบบของโรงแรม ซึ* งธุ รกิ จให้บริ การห้องพักนี" จําเป็ นต้องพึ*งพาธุ รกิ จอื* นที* เชื* อมโยงกับธุ รกิ จ
บริ การห้องพักโดยตรงได้แก่ ธุ รกิ จการศึ กษา ธุ รกิ จท่องเที* ยว ธุ รกิ จการให้บริ การจัดประชุ มสัมมนา
ธุ รกิจให้บริ การห้องพัก ในจังหวัดขอนแก่นมีปริ มาณเงินสะพัดกว่าปี ละ 1,900 ล้านบาท เฉพาะ
ธุ รกิ จที*เป็ น หอพัก อพาร์ ทเม้ นท์ มีปริ มาณเงินสะพัดประมาณ
ล้ านบาทต่ อปี ในขณะที*กิจการที*
เป็ นโรงแรม มีเงินสะพัดประมาณ ,012 ล้ านบาทต่ อปี
ธุ รกิ จให้บริ การห้องพัก ในจังหวัดขอนแก่นมีการแข่งขันกันค่อนข้างสู ง ด้วยผูป้ ระกอบการ
กิ จการห้องพักทั"งที*เป็ นหอพัก อพาร์ ทเมนท์ และโรงแรม มีจาํ นวนห้องรวมกันประมาณ QO,OOO ห้อง
ในขณะที* อตั ราการเข้าใช้บ ริ การเฉลี* ยประมาณ VO – UO % ซึ* งหมายถึ งจํานวนห้องว่างอี ก จํานวนมาก
ดังนั"น ผูป้ ระกอบการหน้าใหม่หากคิดจะเข้ามาแข่งขันในธุ รกิ จให้บริ การห้องพัก อาจต้องใช้ตน้ ทุนสู ง
มากในการสร้ างความแตกต่าง และอาจจะต้องใช้ระยะเวลาคื นทุ นนานขึ"น ทุ กๆ หน่ วยธุ รกิ จที*เกิ ดขึ" น
จําต้องเกี*ยวข้องกับธุ รกิจอื*นๆ เสมอ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ธุ รกิจให้บริ การห้องพักก็เช่นเดียวกัน ที*ตอ้ ง
พึ* งพาธุ ร กิ จ อื* น ที* เกี* ย วข้ อ งเป็ นหลั ก เช่ น ธุ ร กิ จ การศึ ก ษา ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที* ย ว ธุ ร กิ จ การจัด
ประชุ มสัมมนา เป็ นต้น ซึ* งธุ รกิจเหล่านี" ก่อให้เกิดความต้องการห้องพัก อพาร์ ทเม้นท์ และโรงแรม ทุก
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ครั"งที*เดินทางมาจังหวัดขอนแก่น หากไม่เดินทางไปกลับ หรื อมีบา้ นที*จงั หวัดขอนแก่นอยูแ่ ล้ว ก็ตอ้ งหา
ที*พกั ซึ* งก็คือ หอพัก อพาร์ ทเมนท์ หรื อไม่ก็โรงแรม
G. .2 ธุรกิจจัดประชุ ม สั มมนา งานแสดงสิ นค้ า
ดังนั"น หากจะกล่าวว่า นอกเหนื อจากธุ รกิ จการศึกษาแล้ว ธุ รกิจการจัดประชุ ม สัมมนา และ
แสดงสิ นค้า นับว่าเป็ นธุ รกิจหลักที*สร้างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กบั จังหวัด เพราะนอกจากมี
ความสํ าคัญ ในตัวแล้ว ยังส่ งผลเชื* อมโยงแก่ ธุ รกิ จอื* นๆ ที* สําคัญ อี ก ด้วย ไม่ ว่าจะเป็ น ธุ รกิ จห้องพัก
โรงแรม อพาร์ ทเม้นท์ ธุ รกิ จคมนาคม ขนส่ ง ธุ รกิ จร้านอาหาร ห้างสรรพสิ นค้า ธุ รกิ จสถานบันเทิ ง
ต่างๆ และธุ รกิ จอื* นๆ ปั จจุ บ นั มโนภาพของบุ ค คลทัว* ไป คื อ จังหวัดขอนแก่ นเป็ นศูน ย์ก ลางธุ รกิ จ
มากมายของภาคฯ ไม่ว่าจะเป็ นธุ รกิ จการศึกษา ความสะดวกในการคมนาคมเชื* อมต่อกับจังหวัดอื*นๆ
เป็ นต้น หากปั จจัยเหล่านี" ได้รับความสนใจลดลง ซึ* งอาจจะมาจากจังหวัดอื*นๆ สร้างความแตกต่างและ
ความดึงดูดได้มากกว่าจังหวัดขอนแก่น เป็ นต้น คงจะเป็ นปั จจัยที*อาจจะส่ งผลต่อธุ รกิจประชุ ม สัมมนา
จัดแสดงสิ นค้าของจังหวัด
อย่างไรก็ ตาม การพัฒนาร่ วมกัน ด้วยการร่ วมกันประชาสัม พันธ์ และสร้ างภาพลัก ษณ์ ที* ดี
ให้กบั จังหวัด น่ าจะเป็ นหนทางสร้ างความยัง* ยืนให้กบั ธุ รกิ จบริ การจัดประชุ ม สัมมนา และจัดแสดง
สิ นค้าของจังหวัดได้เป็ นอย่างดี เพราะจังหวัดมีความได้เปรี ยบด้านทําเล และความเป็ นศูนย์กลางอยูแ่ ล้ว
เป็ นทุนเดิ ม ซึ* งจะสามารถรองรับความต้องการในอนาคตจากการรวมกลุ่มอาเซี ยนเป็ นหนึ* งในปี MNNU
และโดยเฉพาะอย่างยิ*งได้รับ การสนับ สนุ น จากภาครั ฐอย่าง สํ า นัก งานส่ ง เสริ ม การจัด ประชุ ม และ
นิ ท รรศการ หรื อ สสปน. พร้ อมหนุ นจังหวัดขอนแก่ นเป็ น 1 ใน 3 เมื องใหญ่ ในภูมิ ภาคเหมาะพัฒ นา
อุตสาหกรรมไมซ์ สานต่อ โครงการ CREATIVE MICE ประชุ มเมืองไทยด้วยความคิด ภายใต้แนวคิ ด
“พลิก สร้าง แปลงเปลี*ยน” ชูศกั ยภาพขอนแก่นนครแห่ งการประชุ ม สัมมนา และแสดงสิ นค้า (ศูนย์ข่าว
ขอนแก่น RN มี.ค. MNNT) จังหวัดขอนแก่นก็จะยังคงเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาภาคอีสานในอีกหลายๆ
ด้าน ต่อไป
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สรุ ปประเมินเงินสะพัดธุรกิจทีสํ าคัญทัง 2 ธุรกิจ
จากการประเมินเงินสะพัดธุรกิจที*สาํ คัญ Q ธุรกิจของจังหวัดขอนแก่น ดังกล่าวแล้วข้างต้น โดยวิธีประเมิน
จํานวนผูใ้ ช้บ ริ การในแต่ละธุ รกิ จ ประมาณค่าใช้จ่ายต่อคน จะได้ป ริ ม าณเงิ น สะพัด ต่อคน จากนั"นคู ณ QO จะได้
ปริมาณเงินสะพัดต่ อเดือน และคูณ RM จะได้ปริมาณเงินสะพัดต่ อปี จะพบว่า ธุรกิจโรงแรมมีปริ มาณเงินสะพัดสู งสุ ด
1,012ล้านบาท/ปี รองลงมาเป็ นธุรกิจหอพัก อพาร์ ทเม้นท์ UVS ล้านบาท/ปี ธุรกิจจัดประชุมสัมมนา TOO ล้านบาท/ปี
และธุรกิจกวดวิชา RNL ล้านบาท/ปี ตามลําดับ
เงินสะพัด
เงินสะพัด
ธุรกิจ
(ล้ านบาท)
แก่ ธุรกิจเชือมโยง(ล้ านบาท)
ธุรกิจบริ การห้องพัก(84)
ธุรกิจร้านอาหาร(346)
ธุรกิจรถขนส่ง(สองแถว) (26)
ธุรกิจค้าปลีกและร้านสะดวกซื"อ(NT)
-. ธุรกิจกวดวิชา
156
ธุรกิจสถานบันเทิง(ภาพยนตร์ คาราโอเกะ) (N)
ธุรกิจเครื* องซักผ้าหยอดเหรี ยญ (V)
ธุรกิจบริ การซักรี ด(L)
รวม B N
. ธุรกิจให้ บริการห้ องพัก
ธุรกิจร้านอาหาร( ,BH )
ตูน้ " าํ หยอดเหรี ยญ(15)
ธุรกิจเครื* องซักผ้าหยอดเหรี ยญ( N)
.- ธุรกิจหอพัก อพาร์ ทเมนท์
879
ธุรกิจบริ การซักรี ด(-26)
มินิมาร์ท/ร้านค้าปลีก(2 G)
ร้านเสริ มสวย(86)
รวม ,HNธุรกิจอาหารและเครื* องดื*ม(1,017)
ธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าที*ระลึก(Y- )
. ธุรกิจโรงแรม
1,012
ธุรกิจสถานบันเทิง(X-K)
ธุรกิจขนส่งในจังหวัด( K2)
รวม ,BG2
ธุรกิจร้านอาหาร(50)
ธุรกิจคมนาคม ขนส่ง(HK)
โรงแรม อพาร์ทเมนท์( KK)
2. ธุรกิจจัดประชุมสัมมนา
400
ร้านขายของที*ระลึก(YB)
ธุรกิจสถานบันเทิง(2Y)
ห้างสรรพสิ นค้า( B)
รวม GYY
ที*มา : ฝ่ ายบริ การและเผยแพร่ กองวิชาการและแผนงาน
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5. สภาพสั งคม
5.1 ชุ มชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น ในปี พ.ศ. 2556 มีท" งั หมด 92 ชุมชน แบ่งออกเป็ น
4 เขต ดังนี"

เขต

ที

ชื*อชุมชน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
RN
RL
RV

โนนชัย 1
โนนชัย 2
โนนชัย 3
ดอนหญ้านาง 1
ดอนหญ้านาง 2
ดอนหญ้านาง 3
หลังศูนย์ราชการ R
หลังศูนย์ราชการ M
เทพารักษ์ 1
เทพารักษ์ 2
เทพารักษ์ 3
เทพารักษ์ 4
เทพารักษ์ 5
พัฒนาเทพารักษ์
เจ้าพ่อเกษม
บขส.
เจ้าพ่อทองสุ ข

ประเภทชุ มชน
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
ชุมชนแออัด
ชุมชนแออัด
ชุมชนแออัด
ชุมชนแออัด
ชุมชนแออัด
ชุมชนแออัด
ชุนชนเมือง
ชุมชนเมือง
ชุนชนเมือง

จํานวน
หลังคาเรือน
205
MNV
RNO
QUQ
TMO
266
430
180
190
110
96
106
103
70
RLT
180
NRN

จํานวน
ประชากร
1,OTO
1,105
LNQ
USS
1,750
1,074
2,450
730
760
490
410
305
515
423
NLS
1,120
TRU
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เขต

ที

2

1
2
3
4
N
L

หนองใหญ่ 1
หนองใหญ่ 2
หนองใหญ่ 3
หนองใหญ่ 4
บะขาม
ศรี จนั ทร์ ประชาฯ

V
U
S
RO
RR
RM

นาคะประเวศน์
คุม้ พระลับ
ชัยณรงค์สามัคคี
ซอยธารทิพย์
หน้า ร.พ.ศูนย์
หลักเมือง

ชื*อชุมชน

RQ บ้านเลขที* QV
RT
RN
RL
RV
RU
RS
MO
MR
MM
MQ
MT
MN
ML
MV

ทุ่งเศรษฐี
ศิริมงคล
ศรี จนั ทร์ พฒั นา
มิตรสัมพันธ์ R
มิตรสัมพันธ์ M
ทุ่งสร้างพัฒนา
โพธิ บงั ลังก์ทอง
บ้านพัก ต.ช.ด.
หัวสะพานสัมพันธ์
ชลประทาน
เจ้าพ่อขุนภักดี
ธนาคร
คุม้ หนองคู
ศรี จนั ทร์

กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง

จํานวน
หลังคาเรือน
360
336
430
108
390
350

จํานวน
ประชากร
1,072
1,345
1,033
435
1,560
1,750

กึ*งเมือง
ชุนชนเมือง
ชุนชนเมือง
กึ*งเมือง
เมือง
ชุมชนแออัด

375
512
512
329
413
100

1,025
2,050
2050
1,075
1,240
300

ราชการ

302

879

บ้านจัดสรร
เมือง
เมือง
บ้านจัดสรร
บ้านจัดสรร
กึ*งเมือง
บ้านจัดสรร
ราชการ
ชุมชนแออัด
ราชการ
ชุมชนเมือง
บ้านจัดสรร
ชุนชนเมือง
ชุนชนเมือง

300
435
180
136
157
223
340
86
60
289
RUQ
RQO
298
110

1,300
2,035
378
266
800
982
1,230
250
247
1,155
564
QLM
1,200
890

ประเภทชุ มชน
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เขต

ที

3

1
M
Q
T
N
L
V
U
S
RO
11
RM
RQ
RT
RN
RL
RV
18
19
MO
MR
MM
MQ
MT
MN
ML
MV
MU
MS
QO

ชื อชุ มชน
บ้านตูม
หนองแวงเมืองเก่า 1
หนองแวงเมืองเก่า M
หนองแวงเมืองเก่า Q
หนองแวงเมืองเก่า 4
วัดกลาง
คุม้ วัดธาตุ
หลังสนามกีฬา 1
หลังสนามกีฬา 2
แก่นนคร
แก่นนคร M
โนนหนองวัด R
โนนหนองวัด M
โนนหนองวัด Q
โนนหนองวัด 4
หนองวัดพัฒนา
วุฒาราม
โนนทัน 1
โนนทัน 2
โนนทัน 3
โนนทัน 4
โนนทัน 5
โนนทัน 6
โนนทัน 7
โนนทัน 8
โนนทัน S
การเคหะ
เหล่านาดี RM
พระนครศรี บริ รักษ์
พิมานชลร่ วมใจพัฒนา

ประเภทชุ มชน
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
เมือง
เมือง
แออัด
กึ*งเมือง
เมือง
แออัด+กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
แออัด
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
บ้านจัดสรร
แออัด
เมือง
บ้านจัดสรร

จํานวน
หลังคาเรือน
MQN
470
184
203
188
260
422
459
150
433
RQR
236
225
383
541
138
263
396
526
287
270
168
390
385
214
148
260
115
235
RQS

จํานวน
ประชากร
1,150
1,880
686
708
736
3,000
2,200
2,298
755
1,730
TMT
776
900
1,475
2,715
552
1,050
1,584
1,378
1,091
1,149
664
2,190
1,400
450
592
1,100
460
623
TRV
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เขต

ที

ชื อชุ มชน

G

1
M
Q
T
N
L
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สามเหลี*ยม 1
สามเหลี*ยม 2
สามเหลี*ยม 3
สามเหลี*ยม 4
สามเหลี*ยม 5
ศรี ฐาน 1
ศรี ฐาน 2
ศรี ฐาน 3
ศรี ฐาน 4
หนองแวงตราชู 1
หนองแวงตราชู2
หนองแวงตราชู 3
หนองแวงตราชู4
คุม้ วัดป่ าอดุลยาราม
ไทยสมุทร
เทคโนภาคฯ
ตะวันใหม่
มิตรภาพ

ประเภทชุ มชน
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
กึ*งเมือง
บ้านจัดสรร
เมือง
บ้านจัดสรร
ชุมชนแออัด

จํานวน
หลังคาเรือน
650
342
325
260
682
332
235
125
147
340
450
253
83
250
210
205
146
136

จํานวน
ประชากร
3,201
1,639
1,250
1,160
2,730
1,600
1,178
262
580
2,150
1,160
1,010
335
938
514
635
344
772

ที*มา : สํานักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น

ชุมชนย่อย หมายถึง ชุมชนในเขตเทศบาลที*ประชาชนอาศัยอยูร่ ่ วมกัน โดยมีสภาพพื"นที* หรื อ
ภูมิศาสตร์ ร่วมกัน เช่นในแนวถนน ตรอก ซอย อาคารเรื อนแถวเดียวกัน หรื อมีลกั ษณะเป็ นบล็อก
เป็ นโซนเดียวกัน อาทิเช่น คุม้ ต่างๆ ชุมชนแออัด หรื อหมู่บา้ นจัดสรรเป็ นต้น
ชุมชนแออัดหรื อชุมชนสลัม หมายถึง ชุมชนที*มีความแออัด มีผอู ้ ยูอ่ าศัยอย่างหนาแน่น จน
ก่อให้เกิดมลภาวะแวดล้อมไม่ถูกสุ ขลักษณะ มีการสร้างบ้านเรื อนแบบเรี ยบง่าย ไม่เป็ นระเบียบ สภาพ
บ้านเรื อนทรุ ดโทรม ขาดความมัน* คงในด้านที*อยูอ่ าศัย มีปัญหาในการถือครองที*ดิน ไม่มีที*ดินเป็ นของ
ตนเอง มีการอพยพโยกย้ายอยูเ่ สมอ มีปัญหาสภาพแวดล้อม ปั ญหาทางสังคม และปั ญหาทางเศรษฐกิจ
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ชุมชนเมือง หมายถึง ชุมชนที*เกิดจากการรวมตัวกันเข้าไปอยูอ่ าศัยเพื*อธุ รกิจการ ค้าขาย เป็ น
สังคมใหม่ มีวฒั นธรรมที*หลากหลาย มีการพบปะแลกเปลี*ยนกัน หรื อคบหาสมาคมเพื*อผลประโยชน์
ในเชิงธุ รกิจ มีสภาพความเป็ นอยูท่ ี*มน*ั คงมีรายได้แน่นอน มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่าง
ทัว* ถึง มีสภาพทางกายภาพและสิ* งแวดล้อมที*ดี
ชุมชนกึ*งเมือง หมายถึง ชุมชนเมืองดั"งเดิมมีลกั ษณะการอยูอ่ าศัยแบบเครื อญาติ ยึดถือวัฒนธรรม
ประเพณี ขนบธรรมเนียมปฏิบตั ิสืบต่อๆ กันมา ประกอบอาชีพ ตามแนวทางของบรรพบุรุษ เช่น
อาชีพทางภาคเกษตรเป็ นส่ วนใหญ่ บวกกับความเจริ ญของเมืองในระยะต่อมา มีผคู ้ นจากภายนอกอพยพ
เข้าไปอยูอ่ าศัยมากขึ"น เป็ นชุ มชนที*มีขนาดใหญ่ จึงมีอาชี พที*หลากหลาย ผสมผสานระหว่าง การเกษตร
การค้าขาย และอาชีพอื*นๆ ตามความเหมาะสม มีการปลูกสร้างบ้านเรื อนอย่างมัน* คง แข็งแรงถาวร มี
ที*ดินเป็ นของตนเอง มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที*ดี
ชุ มชนหมู่บา้ นจัดสรร หมายถึ ง ชุ มชนที*ประชากรเข้าไปอยูอ่ าศัยในพื"นที*มีการจัดสรรหมู่บา้ น
มี ล ั ก ษณะอาคารบ้ า นเรื อนที* ถู ก จัด สร้ า งขึ" นอย่ า งเป็ นระเบี ย บ มี ค วามมั*น คงสวยงาม มี ร ะบบ
สาธารณู ป โภค และสาธารณู ป การที* ค รบถ้วน มี ส ภาพแวดล้อมทางกายภาพที* ดี มี ค วามมัน* คงทาง
เศรษฐกิจ มีรายได้ที*แน่นอน มีที*ดินเป็ นของตนเอง
5.2 ศาสนา
ข้ อมูลสถานทีประกอบศาสนพิธี
ประเภท
1.
2.
3.
4.

วัด
มัสยิด
ศาลเจ้า
โบสถ์คริ สต์

จํานวน
20 แห่ง
2 แห่ง
15 แห่ง
4 แห่ง

B.2 องค์ กรในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น (ที*เข้าร่ วมสภาเมือง)
1.
M.
Q.
4.
5.
6.

ประเภท
องค์กรเชื" อชาติ
องค์กรเพื*ออาชีพ
องค์กรภูมิภาค
องค์กรสากล
องค์กรเพื*อการศึกษา
องค์กรเพื*อสาธารณชน

จํานวน
22 องค์กร
22 องค์กร
5 องค์กร
8 องค์กร
16 องค์กร
19 องค์กร
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5.4 งานประเพณีและงานเทศกาลท้ องถินทีสํ าคัญ
R) งานประเพณี ทาํ บุญตักบาตรในวันขึ"นปี ใหม่ โดยจะจัดขึ"นในวันที* 1 มกราคม ของทุกปี
M) งานประเพณี สุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูน – เสี ยงแคน และถนนข้าวเหนี ยว
โดยจะจัดขึ"นในวันที* 8 – 15 เมษายน ของทุกปี
2) งานประเพณี วนั เข้าพรรษา โดยจะจัดขึ"นระหว่างวันเข้าพรรษาของทุกปี
3) งานประเพณี ทอดเที ย นระหว่ า งออกพรรษา โดยจะจัด ขึ" นระหว่ า งวัน เข้า พรรษา
ของทุกปี
4) งานประเพณี ออกพรรษาไต้ประทีปโคมไฟและวิถีอีสานของทุกปี โดยจัดขึ"นระหว่างวัน
ออกพรรษา
5) งานเทศกาลไหมประเพณี ผูกเสี* ยวและงานกาชาด จัดขึ"นในวันที* 29 พฤศจิกายน – 10
ธันวาคม ของทุกปี
6) งานบุญคูนเมือง โดยจัดขึ"นระหว่างวันที* Q-N ธันวาคม ของทุกปี
ที*มา : สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

5.5 การศึกษา
สถิติเปรียบเทียบจํานวนพนักงานครู เทศบาลและนักเรียนในสั งกัด
เทศบาลนครขอนแก่ น พ.ศ. 2555 – 2556
ลําดับ
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ปี 2555

ปี 2556

โรงเรียน

จํานวนครู
(คน)

จํานวนนักเรียน
(คน)

จํานวนครู
(คน)

จํานวนนักเรียน
(คน)

โรงเรี ยนเทศบาลสวนสนุก
โรงเรี ยนเทศบาลวัดกลาง
โรงเรี ยนเทศบาลคุม้ หนองคู
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทัน
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนชัย
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี*ยม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านตูม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านศรี ฐาน
รวม

120
137
20
24
51
15
34
56
19
25
24
525

3,068
2,753
402
361
904
211
688
1,113
268
510
591
10,187

122
136
21
25
47
13
36
56
15
28
26
525

3,164
2,969
386
464
796
201
758
1,175
237
499
649
11,298
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สถิติจํานวนพนักงานครู เทศบาล นักเรียนและห้ องเรียน จําแนกตามโรงเรี ยน
ในสั งกัดเทศบาลนครขอนแก่ น พ.ศ. 2550 – 2556
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ลําดับ
รายการ
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ที
2550
BBBB
BB3
BB4
BB5
2,741 2,561 2,643 2,757 3,060 3,068
1 จํานวนนักเรี ยน
115
115
112
2 จํานวนพนักงานครู
104
109
120
61
60
63
3 จํานวนห้องเรี ยน
67
71
73
4 นักเรี ยน / ครู
MQ.UQ 22.27 23.59 26.50 28.07 25.57
5 นักเรี ยน / ห้องเรี ยน
44.93 42.68 41.95 41.14 43.09 42.03

ลําดับ
ที
1
2
3
4
5

ลําดับ
ที
1
2
3
4
5

รายการ
จํานวนนักเรี ยน
จํานวนพนักงานครู
จํานวนห้องเรี ยน
นักเรี ยน / ครู
นักเรี ยน / ห้องเรี ยน

รายการ
จํานวนนักเรี ยน
จํานวนพนักงานครู
จํานวนห้องเรี ยน
นักเรี ยน / ครู
นักเรี ยน / ห้องเรี ยน

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ปี
ปี
ปี
2550
BBBB
3,048 3,071 3,176
115
114
118
78
84
73
26.50 26.94 26.91
39.08 36.56 43.50

ปี
BBX
3,164
119
73
26.59
43.34

ปี
BB3
Q,504
122
75
28.72
46.72

ปี
BB4
2,987
118
76
25.31
39.30

ปี
BB5
2,753
137
74
20.09
37.20

ปี
BBX
2,969
135
75
21.99
39.58

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
ปี
ปี
ปี
ปี
2550
BBBB
BB3
568
514
441
TRN
28
28
25
RV
18
17
15
15
20.28 18.36 17.64 MT.TR
31.55 30.23 29.40 27.66

ปี
BB4
478
18
16
26.55
29.87

ปี
BB5
402
20
15
20.10
26.80

ปี
BBX
386
21
13
18.38
29.69
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ลําดับ
ที
1
2
3
4
5

ลําดับ
ที
1
2
3
4
5

ลําดับ
ที
1
2
3
4
5

รายการ
จํานวนนักเรี ยน
จํานวนพนักงานครู
จํานวนห้องเรี ยน
นักเรี ยน / ครู
นักเรี ยน / ห้องเรี ยน

รายการ
จํานวนนักเรี ยน
จํานวนพนักงานครู
จํานวนห้องเรี ยน
นักเรี ยน / ครู
นักเรี ยน / ห้องเรี ยน

รายการ
จํานวนนักเรี ยน
จํานวนพนักงานครู
จํานวนห้องเรี ยน
นักเรี ยน / ครู
นักเรี ยน / ห้องเรี ยน

โรงเรียนเทศบาลบ้ านโนนทัน
ปี
ปี
ปี
ปี
2550
BBBB
BB3
783
560
462
TLO
38
38
38
MU
26
24
20
MO
20.60 14.74 12.15 RL.TM
30.11 23.33 23.10 MQ

ปี
BB4
429
28
RN
15.32
MU.LO

ปี
BB5
361
24
14
15.04
25.78

ปี
BBX
464
25
16
18.56
29

โรงเรียนเทศบาลบ้ านหนองใหญ่
ปี
ปี
ปี
ปี
2550 BB- BB
BB3
1,177 1,008 832
878
59
59
56
NR
30
32
33
QQ
19.95 17.08 14.85 17.21
39.23 31.50 25.21 ML.LO

ปี
BB4
919
53
33
17.33
27.84

ปี
BB5
904
51
26
17.72
34.76

ปี
BBX
796
47
25
16.94
31.84

โรงเรียนเทศบาลบ้ านโนนหนองวัด
ปี
ปี
ปี
ปี
2550
BBBB
BB3
299
350
274
268
20
20
16
16
14
14
16
14
14.95 17.50 17.12 16.75
21.36 25 17.12 19.14

ปี
BB4
246
16
9
15.37
27.33

ปี
BB5
211
15
8
14.06
26.37

ปี
BBX
201
13
8
15.46
25.13
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ลําดับ
ที
1
2
3
4
5

ลําดับ
ที
1
2
3
4
5

ลําดับ
ที
1
2
3
4
5

รายการ
จํานวนนักเรี ยน
จํานวนพนักงานครู
จํานวนห้องเรี ยน
นักเรี ยน / ครู
นักเรี ยน / ห้องเรี ยน

รายการ
จํานวนนักเรี ยน
จํานวนพนักงานครู
จํานวนห้องเรี ยน
นักเรี ยน / ครู
นักเรี ยน / ห้องเรี ยน

รายการ
จํานวนนักเรี ยน
จํานวนพนักงานครู
จํานวนห้องเรี ยน
นักเรี ยน / ครู
นักเรี ยน / ห้องเรี ยน

โรงเรียนเทศบาลบ้ านโนนชั ย
ปี
ปี
ปี
ปี
2550
BBBB
BB3
567
579
574 622
29
29
29
28
22
21
21
22
19.55 19.96 19.79 22.21
25.77 27.57 27.33 28.27

ปี
BB4
697
28
23
24.89
30.30

ปี
BB5
688
34
23
20.23
29.91

ปี
BBX
758
36
23
21.06
32.96

โรงเรียนเทศบาลบ้ านสามเหลียม
ปี
ปี
ปี
ปี
2550
BBBB
BB3
1,155 1,070 1,037 1,041
62
62
61
56
32
33
33
33
18.63 17.26 17 18.58
36.09 32.42 31.42 31.54

ปี
BB4
1,133
53
36
21.37
31.47

ปี
BB5
1,113
56
33
19.87
33.72

ปี
BBX
1,175
56
38
20.98
30.92

โรงเรียนเทศบาลบ้ านหนองแวง
ปี
ปี
ปี
ปี
2550
BBBB
BB3
311
272
276
MVQ
21
21
21
MO
12
11
13
13
14.81 12.95 13.14 RQ.LN
25.92 24.73 21.23 21

ปี
BB4
272
19
12
14.31
22.66

ปี
BB5
268
19
9
14.10
29.78

ปี
BBX
237
15
9
15.80
26.33
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ลําดับ
ที
1
2
3
4
5
ลําดับ
ที
1
2
3
4
5

รายการ
จํานวนนักเรี ยน
จํานวนพนักงานครู
จํานวนห้องเรี ยน
นักเรี ยน / ครู
นักเรี ยน / ห้องเรี ยน
รายการ
จํานวนนักเรี ยน
จํานวนพนักงานครู
จํานวนห้องเรี ยน
นักเรี ยน / ครู
นักเรี ยน / ห้องเรี ยน

โรงเรียนเทศบาลบ้ านตูม
ปี
ปี
ปี
ปี
2550
BBBB
BB3
390
326
355
447
23
23
23
MR
14
13
13
RT
16.96 14.17 15.43 21.28
27.86 25.08 27.30 31.92

ปี
BB4
515
18
18
28.61
28.61

ปี
BB5
510
25
18
20.40
28.33

ปี
BBX
499
28
21
17.82
23.76

โรงเรียนเทศบาลบ้ านศรี ฐาน
ปี
ปี
ปี
ปี
2550
BBBB
BB3
TSU
457
423
TLT
26
26
26
MN
RL
1L
13
RT
19.15 17.58 16.26 18.56
QR.RM 28.56 32.53 QQ.RT

ปี
BB4
497
26
16
19.11
31.06

ปี
BB5
591
24
18
24.62
32.83

ปี
BBX
649
26
19
24.96
34.16

ที*มา : สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น (ณ เดือน มิถุนายน 2556)

5.6 การพัฒนาเด็กก่ อนวัยเรี ยน
จํานวนเด็กในศู นย์ พฒ
ั นาเด็กวัยก่ อนเรียน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น ปี พ.ศ. 2556
ลําดับ
ที
1
2
3
4
N
L
V
U
S
RO

จํานวนเด็กเล็ก อายุ 2-B ปี
ชาย
หญิง
รวม
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5
RM
U
MO
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเคหะ
MR
RT
QN
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดศรี สว่างโนนทัน
NV
QQ
SO
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสามเหลี*ยม
QT
MS
LQ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กหนองแวง
RL
RO
ML
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโนนหนองวัด M
RU
RV
QN
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโนนทัน
MN
QO
NN
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดกลาง
QO
RO
TO
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดป่ าชัยวัน
TT
QL
UO
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กหนองใหญ่
QQ
RM
TN
รวม
MSO
RSS
TUS
ที*มา : สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น (ณ เดือน มิถุนายน 2556)
ชือศู นย์ พฒ
ั นาเด็ก
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การสาธารณสุ ข
จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ ของศูนย์ บริการสาธารณสุ ขในสั งกัดเทศบาลนครขอนแก่ น
ปี พ.ศ. 2553 – 2556
ศูนย์ฯ 1 (เทศบาล)
ตําแหน่ง

ศูนย์ฯ 3 (โนนชัย)

ศูนย์ฯ 5 (หนองใหญ่)

2553

2554

2555

2553

2554

2555

2553

2554

2555

แพทย์

R

R

R

-

-

-

-

-

-

พยาบาลวิชาชีพ

M

M

Q
(รพ.ขก R)

1

1

3
(รพ.ขก 2)

M

M

Q
(รพ.ขก R)

เภสัชกร

1

1

1

-

-

-

-

-

-

ทันตแพทย์

1

1

1

-

-

-

-

-

-

จพง.ทันตสาธารณสุข

1

1

1

1

-

1
(รพ.ขก)

-

-

1

นักวิชาการสาธารณสุข

-

-

-

-

-

1
(รพ.ขก)

-

-

1
(รพ.ขก)

จพง.สาธารณสุขชุมชน

-

-

-

-

-

-

-

-

1
(รพ.ขก)

1
(รพ.ขก)

ผช.จนท.บันทึกข้อมูล

1
(รพ.ขก)

1

จํานวนบุคลากรทีได้ รับการสนับสนุนเพิมเติมจากโรงพยาบาลขอนแก่ นเป็ นครังคราว
ศูนย์ฯ 1 (เทศบาล)

ตําแหน่ง

ศูนย์ฯ 3 (โนนชัย)

จํานวน

เวลาปฏิบตั ิงาน

จํานวน เวลาปฏิบตั ิงาน

แพทย์เวชปฏิบตั ิ

1

จันทร์ (เช้า)

1

แพทย์เฉพาะทาง(อายุรกรรม)

-

-

เภสัชกร

1

นักกายภาพบําบัด

1

ศูนย์ฯ 5 (หนองใหญ่)
จํานวน

เวลาปฏิบตั ิงาน

ทุกวันพุธ (เช้า)
ที* 2 และ 4

1

ทุกวันพุธ (เช้า)

-

-

1

ทุกวันศุกร์ (เช้า)
ที* 1 และ 3

จันทร์,ศุกร์(เช้า)

-

-

-

-

จันทร์,ศุกร์(ทั"งวัน)

-

-

1

ทุกวันศุกร์ (บ่าย)

ที*มา : สํานักการสาธารณสุขและสิ* งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

47
แผนภาพแสดงเขตพื"นที*ให้บริ การในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ณ วันที* 26 กรกฎาคม 2556

พืนทีรับผิดชอบของศู นย์แพทย์ /ศู นย์ บริการสาธารณสุ ข
หน่ วยบริ การปฐมภู มิสามเหลียม : สามเหลี* ยม ๑ , สามเหลี*ยม ๒ , สามเหลี*ยม ๓ , สามเหลี*ยม ๔ , สามเหลี* ยม ๕ ,
หนองแวงตราชู ๑ , หนองแวงตราชู ๓ , วัดป่ าอดุลยาราม , ไทยสมุทร , ตะวันใหม่
หน่ วยบริการปฐมภูมิ 123. : ในพื"นที*มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศู น ย์ แพทย์ มิต รภาพ : มิ ต รภาพ, หลังศู น ย์ราชการ ๑, หลังศู น ย์ราชการ ๒, เทพารั ก ษ์ตอน ๑, เทพารั ก ษ์ต อน ๒,
เทพารักษ์ตอน ๓, เทพารักษ์ตอน ๔, เทพารักษ์ตอน ๕, พัฒนาเทพารักษ์, หนองแวงตราชู ๒, หนองแวงตราชู ๔, เจ้าพ่อ
เกษม, กลางเมือง (เหนือ – ใต้)
ศู นย์ แพทย์ ชาตะผดุง: โนนทัน ๑, โนนทัน ๒, โนนทัน ๓, โนนทัน ๔, โนนทัน ๕, โนนทัน ๖, โนนทัน ๗, โนนทัน ๘,
โนนทัน ๙, ชัยณรงค์, พระลับ
ศู นย์ แพทย์ วัดหนองแวง : เคหะ, สนามกีฬา ๒, วัดกลาง, วัดธาตุ, วัดหนองแวง ๑, วัดหนองแวง ๒, วัดหนองแวง ๓, วัด
หนองแวง ๔, บ้านตูม, พิมานชลร่ วมใจ, ขุนศรี บริ รักษ์ , เหล่านาดี ๑๒ , แก่นนคร
ศู นย์ แพทย์ ประชาสโมสร : ธารทิ พย์, ทุ่ งสร้างพัฒนา, ทุ่ งเศรษฐี , นาคะประเวศน์, บะขาม, บ้านเลขที* ๓๗, ศรี จนั ทร์
ประชาสร้างสรรค์, ศรี จนั ทร์, คุม้ หนองคู, หัวสะพานสัมพันธ์, ธนาคร, หน้า รพ.ขอนแก่น
ศู นย์ บริการสาธารณสุ ขที ๑ (เทศบาล) : หนองวัด ๑, หนองวัด ๒, หนองวัด ๓, หนองวัด ๔, หนองวัดพัฒนา, วุฒาราม,
หลักเมือง, สนามกีฬา ๑ , เจ้าพ่อขุนภักดี , ศรี ฐาน ๑ , ศรี ฐาน ๒ , ศรี ฐาน ๓ , ศรี ฐาน ๔
ศู นย์ บริการสาธารณสุ ขที ๓ (โนนชัย) : โนนชัย ๑, โนนชัย ๒, โนนชัย ๓, ดอนหญ้านาง ๑, ดอนหญ้านาง ๒, ดอนหญ้า
นาง ๓
ศู นย์ บริการสาธารณสุ ขที ๕ (หนองใหญ่ ) : หนองใหญ่ ๑, หนองใหญ่ ๒, หนองใหญ่ ๓, หนองใหญ่ ๔, มิตรสัมพันธ์ ๑,
มิตรสัมพันธ์ ๒, ชลประทาน, บ้านพัก ตชด., โพธิบลั ลังก์ทอง, ศรี จนั ทร์พฒั นา, ศิริมงคล
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สถิติจํานวนผู้รับบริการการตรวจ – รักษา จําแนกตามประเภทสิ ทธิการรักษา
ศูนย์ บริการสาธารณสุ ข แห่ งที 1 ช่ วงปี พ.ศ. 2552 – 2555
ลําดับ
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเภทสิทธิการรักษา

ปี BB
R,500
1,319
3,330
731
85
1,095
11
5
113
N,-NH

ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
สิ ทธิบตั รประกันสังคม
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30บาทรักษาทุกโรค)
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 0-12
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้านักเรี ยน
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
บัตรประกันสุขภาพภิกษุ/ผูน้ าํ ศาสนา
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าผูพ้ กิ าร
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า อสม.และครอบครัว
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทหารผ่านศึก
รวม

จํานวนผู้รับบริการ (ราย)
ปี BB2
ปี BBG
1,NUS
1,MTL
R,NSQ
R, NLR
Q,LVM
R,RLL
NMR
TUV
LM
TV
URS
UQS
T
N
S
NO
ROO
NN
8,2XH
B,GBX

ปี BBB
R,LOS
R,VLS
R,LVN
R,QRR
RNL
R,RTV
RQ
RSS
UM
Y,HX-

สถิติจํานวนผู้ป่วยทีใช้ บริการศูนย์ บริการสาธารณสุ ขแห่ งที 1 เทศบาลนครขอนแก่ น
จําแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่ วย ช่ วงปี พ.ศ. 2552 – 2555
อับดับ
ที

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สาเหตุป่วย (กลุ่มโรค)
โรคระบบหายใจ
โรคระบบย่อยอาหารรวมถึงช่องปาก
สาเหตุเกิดจากภายนอก เช่น ทําแผล
โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคระบบกล้ามเนื"อ
โรคเกี*ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการ (เบาหวาน)
โรคผิวหนังและเนื"อเยือ* ใต้ผิวหนัง
โรคตารวมส่วนประกอบตา
โรคเลือดและความผิดปกติที*เกี*ยวกับภูมิคุม้ กัน
โรคระบบประสาท
รวม

1,645
2,938
665
466
549
608
167
138

จํานวนผู้ป่วย ( ราย)
ปี BBG
ปี BB2
R,NTQ
R,RRL
R,STU
R,LUN
NSO
LLM
NMU
VVT
QTL
QTS
QLN
NLM
RVQ
MON
RMT
ROT

18
Y,-HG

R
RN
5,633

ปี 2552

RR
Q
B,GY-

ปี BBB

R,RRL
R,RNU
UTO
UMT
TLV
R,ORL
MQV
RNM
B,N-K
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สถิติจํานวนผู้รับบริการการตรวจ – รักษา จําแนกตามประเภทสิ ทธิการรักษา
ศูนย์ บริการสาธารณสุ ข แห่ งที 3 ( โนนชั ย) ช่ วงปี พ.ศ. 2552 – 2555
ลําดับ
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภทสิทธิการรักษา
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
สิ ทธิบตั รประกันสังคม
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30บาทรักษาทุกโรค)
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 0-12
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้านักเรี ยน
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผูส้ ูงอายุ)
บัตรประกันสุขภาพภิกษุ/ผูน้ าํ ศาสนา
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าผูพ้ กิ าร
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า อสม.และครอบครัว

ปี BB
QSM
RQL
VSN
TQT
MM
VNR
RM
V
LO

รวม

2,609

จํานวนผู้รับบริการ (ราย)
ปี BB2 ปี BBG ปี BBB
QNN
MRS
MUM
125
117
RLS
684
637
VOR
402
352
NTM
48
29
MS
750
675
TVU
20
13
RU
16
8
MO
39
107
SU
,439

2,157

,22Y

สถิติจํานวนผู้ป่วยทีใช้ บริการศูนย์ บริการสาธารณสุ ข แห่ งที 2 เทศบาลนครขอนแก่ น
จําแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่ วย ช่ วงปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2555
อับดับ
ที

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

สาเหตุป่วย (กลุ่มโรค)

สาเหตุเกิดจากภายนอก เช่น แผล
โรคระบบหายใจ
โรคเกี*ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการ (เบาหวาน)
โรคระบบย่อยอาหารรวมถึงช่องปาก
โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคระบบกล้ามเนื"อ
โรคผิวหนังและเนื"อเยือ* ใต้ผิวหนัง
โรคตารวมส่วนประกอบตา
โรคเลือดและความผิดปกติที*เกี*ยวกับภูมิคุม้ กัน
โรคระบบประสาท
อาการผิดปกติที*ไม่สามารถระบุโรค
โรคติดเชื"อและปรสิ ตบางชนิด
รวม

ปี 2552

104
546
689
178
1,017
204
123
64
18
29
109
53
3,134

จํานวนผู้ป่วย ( ราย)
ปี BBG
ปี BB2

117
373
631
127
928
181
102
52
3
2
2,516

RLR
QMV
NMU
RRO
UTN
RRT
VQ
MS
RM
QQ
SO
MT
2,346

ปี BBB

MVR
470
398
114
404
117
99
38
11
33
202
31
2,188
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สถิติจํานวนผู้รับบริการการตรวจ – รักษา จําแนกตามประเภทสิ ทธิการรักษา
ศูนย์ บริการสาธารณสุ ข แห่ งที B (หนองใหญ่ ) ช่ วงปี พ.ศ. 255G - 2555
ลําดับ
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเภทสิทธิการรักษา
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
สิ ทธิบตั รประกันสังคม
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30บาทรักษาทุกโรค)
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 0-12
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้านักเรี ยน
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผูส้ ูงอายุ)
บัตรประกันสุขภาพภิกษุ/ผูน้ าํ ศาสนา
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าผูพ้ กิ าร
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า อสม.และครอบครัว
ไม่กาํ หนดสิ ทธิ
รวม

จํานวนผู้รับบริการ (ราย) จํานวนผู้รับบริการ (ราย)
ปี BB4
ปี BB5
QNR
333
QOO
251
R,QTS
816
NRS
370
TM
27
VVQ
278
V
4
ML
22
QU
18
154
2,GKB
2,273

สถิติจํานวนผู้ป่วยทีใช้ บริการศูนย์ บริการสาธารณสุ ข แห่ งที 5 เทศบาลนครขอนแก่ น
จําแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่ วย ช่ วงปี พ.ศ. 2554 - 2555
อับดับ
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สาเหตุป่วย (กลุ่มโรค)
สาเหตุเกิดจากภายนอก เช่น แผล
โรคระบบหายใจ
โรคเกี*ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการ (เบาหวาน)
โรคระบบย่อยอาหารรวมถึงช่องปาก
โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคระบบกล้ามเนื"อ
โรคผิวหนังและเนื"อเยือ* ใต้ผิวหนัง
โรคตารวมส่วนประกอบตา
โรคเลือดและความผิดปกติที*เกี*ยวกับภูมิคุม้ กัน
โรคระบบประสาท
อาการผิดปกติที*ไม่สามารถระบุโรค
โรคติดเชื"อและปรสิ ตบางชนิด
รวม

จํานวนผู้ป่วย ( ราย)
ปี 2554
TV
LSS
QUL
MMU
VUU
RMV
RTL
TM
N
MT
QL
NL
,BNG

จํานวนผู้ป่วย ( ราย)
ปี 2555
RLL
UUO
R,OMN
UVU
R,RUO
TNS
MRO
RNS
153
RRT
NRN
RML
5,865

51

ปี พ.ศ.
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

การจัดบริการหน่ วยสาธารณสุ ขเคลือนที เทศบาลนครขอนแก่ น
ช่ วงระหว่ างปี พ.ศ. 2542 – 2555
จํานวนครังทีออกหน่ วย
จํานวนผู้รับบริการ
ค่ าเวชภัณฑ์ ทให้
ี บริการ
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
NM
M,MVR
UL,VLT
10
306
18,168
12
637
21,572

ที*มา : สํานักการสาธารณสุขและสิ* งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

สถิติการควบคุมโรคพิษสุ นัขบ้ า
ช่ วงระหว่ างปี พ.ศ. 2551 - 2555 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น
รายการ
-. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า
R.R สุ นขั / แมว ที*คิดค่าบริ การ
R.M สุ นขั / แมว ที*รณรงค์ ฉี ดฟรี
. ฉีดยาคุมกําเนิดสุ นัข
2. การกําจัดสุ นัขจรจัด (จับส่งสัตว์แพทย์ มข.)

ปี 2551

ปี 2552

ปี BB2

ปี BBG

ปี BBB

1,760 ตัว
431 ตัว
156 ตัว
51 ตัว

R,734 ตัว
478 ตัว
215 ตัว
75 ตัว

1,114
389
85
40

1,169
476
110
55

UNO
QSM
ROM
LO

ที*มา : งานสัตวแพทย์ สํานักการสาธารณสุขและสิ* งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
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สถิติผ้ ูรับบริการทีพบโรคระบาดวิทยา
ช่ วงระหว่ างปี พ.ศ. 2550 - 2555 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น
โรค / กลุ่มอาการ
ไข้เลือดออก
อุจจาระร่ วงอย่างแรง

ปี 2550
99
1,806

ปี 2551
91
2,599

จํานวน (ราย)
ปี 2552 ปี BB2
SN
185
Q,OOV
23

ปี BBG
142
3,237

ปี BBB
VL
R,MVS

ที*มา : โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น/ระบบรายงานสารสนเทศเพื*อการบริ หารจัดการด้านสาธารณสุขขอนแก่น

จํานวนและอัตราป่ วยด้ วยโรคทีต้ องเฝ้ าระวัง -K อันดับแรก
ข้ อมูลสะสม ตังแต่ มกราคม – ธันวาคม BBB
เทศบาลนครขอนแก่ น
อันดับ
R
M
Q
T
N
L
V
U
S
RO

โรค
อุจจาระร่ วง
อาหารเป็ นพิษ
ปอดบวม
อีสุกอีใส
วัณโรคปอด
คางทูม
ตาแดง
ไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัดใหญ่ ชนิด A
ไข้หวัดใหญ่ MOOS

จํานวนป่ วย
(ราย)
R,MVS
QNL
RV
NT
NV
VU
QT
QQ
MQ
MSU

ที*มา : ระบบรายงานสารสนเทศเพื*อการบริ หารจัดการด้านสาธารณสุ ข ขอนแก่น/ระบบรายงานระบบผูป้ ่ วย
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI)ในข่ายเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา
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6. สภาพสิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 แหล่ งนํา ในเขตเทศบาล มีดงั นี"
บึงทุ่งสร้าง
มีพ"ืนที* 1,600 ไร่
บึงแก่นนคร
มีพ"ืนที* 603 ไร่
บึงหนองใหญ่
มีพ"ืนที* 20 ไร่
บึงหนองแวง
มีพ"ืนที* 24 ไร่
บึงหนองยาว
มีพ"ืนที* 13 ไร่
บึงหนองบอน
มีพ"ืนที* 10 ไร่
หนองสะพัง
มีพ"ืนที*
1 ไร่
คลองระบายนํ"าบึงทุ่งสร้าง

พื"นที*กกั เก็บนํ"า 5,000,000 ลูกบาศก์เมตร
พื"นที*กกั เก็บนํ"า 2,700,000 ลูกบาศก์เมตร
พื"นที*กกั เก็บนํ"า 78,000 ลูกบาศก์เมตร
พื"นที*กกั เก็บนํ"า 76,000 ลูกบาศก์เมตร
พื"นที*กกั เก็บนํ"า 17,O00 ลูกบาศก์เมตร
พื"นที*กกั เก็บนํ"า 37,O00 ลูกบาศก์เมตร
พื"นที*กกั เก็บนํ"า QV,OOO ลูกบาศก์เมตร

6.2 การจัดการนําเสี ย
- ปริ มาณนํ"าเสี ยในเขตเทศบาล จํานวน 34,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน
- ระบบบําบัดนํ"าเสี ยปั จจุบนั เป็ นระบบสระเติมอากาศ ( Aaerated Lagoon ) สามารถ
รองรับนํ"าเสี ยได้เต็มที*ถึง 78,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน
- รถยนต์ที*ใช้ในงานบําบัดนํ"าเสี ย และเครื* องมือเครื* องใช้ที*อาํ นวยความสะดวกในการ
ปฏิบตั ิงาน มีดงั นี"
1. รถบรรทุก 6 ล้อ
จํานวน 1
คัน
2. รถยนต์กระบะ 2 ตอน
จํานวน 1
คัน
3. รถเข็นเลน
จํานวน 3
คัน
4. รถจักรยานยนต์
จํานวน T
คัน
5. รถตัดหน้าขุดหลัง
จํานวน 2
คัน
6. รถบรรทุกเทท้ายติดเครน
จํานวน 1
คัน
7. รถดูดล้างทําความสะอาดท่อ
จํานวน 1
คัน
8. รถบรรทุกของเหลว ( 6 ล้อ )
จํานวน 1
คัน
9. รถกระบะ
จํานวน M
คัน
10. รถกระบะบรรทุก(มีเครื* องทุ่นแรง)
จํานวน 1
คัน
11. รถกึ*งพ่วง ชานตํ*า 2 เหลา
จํานวน 1
คัน
12. รถหัวลางจูง
จํานวน 1
คัน
13. เครื* องชักลอก(ลอกเลน)
จํานวน 2
เครื* อง
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

เครื* องเจาะคอนกรี ต
เครื* องเชื* อมเหล็กชนิดไฟฟ้ า
เครื* องตัดเหล็กไฟฟ้ า
เครื* องตัดหญ้า
เครื* องตัดคอนกรี ต
เครื* องโม่ผสมคอนกรี ตชนิ ดไฟฟ้ า
เครื* องสู บนํ"าไฟฟ้ า
เครื* องสู บนํ"า (แบบติดตั"งปั" มหอยโข่ง)
เครื* องสู บนํ"า (แบบท่อพญานาค)
เครื* องลอกเลน
เครื* องสู บนํ"า
เครื* องตัดไฟเบอร์ 16 นิ"ว
เครื* องเชื* อมโลหะ
เครื* องตัดหญ้า
เครื* องตบดิน
เครื* องวัดแรงดันไฟฟ้ า
อุปกรณ์ตรวจคุณภาพนํ"า
กล้องวัดระดับ
หัวสกัดคอนกรี ต
เรื อไฟเบอร์ กราลเสริ มแรง
ปั" มสู บนํ"าเสี ย
เลื*อย
สว่าน
กบไฟฟ้ าก่อสร้าง
กล้องถ่ายรู ป รุ่ น 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
จํานวน

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

ที*มา : ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ* งแวดล้อม สํานักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

เครื* อง
เครื* อง
เครื* อง
เครื* อง
เครื* อง
เครื* อง
เครื* อง
เครื* อง
เครื* อง
เครื* อง
เครื* อง
เครื* อง
เครื* อง
เครื* อง
เครื* อง
เครื* อง
ชุด
เครื* อง
เครื* อง
ลํา
ตัว
ตัว
ตัว
เครื* อง
เครื* อง
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6.3 การจัดการขยะ
- ปริ มาณขยะที*เก็บขนได้ในเขตเทศบาล จํานวน 205.13 ตัน / วัน(ปี MNNL)
- รถยนต์ที*ใช้ในการจัดการขยะ มีดงั นี"
1
2
3
4
5
6
7
U
9
10
11
12
13
14
15

รถยนต์เก็บขนขยะ ขนาดบรรจุ 9 – 15 ลูกบาศก์หลา
รถยนต์เก็บขนขยะ ขนาดบรรจุ 4 ลูกบาศก์เมตร
รถเก็บขนขยะแบบอัดท้าย
รถยนต์สิบล้อ
รถยนต์เก็บขยะติดเชื"อ
รถยนต์เก็บกิ*งไม้ (กระบะเทท้าย)
รถยนต์บรรทุกภาชนะคอนเทรนเนอร์
รถยนต์ตกั หน้าขุดหลัง
รถยนต์บรรทุกนํ"า 6,000 ลิตร
รถยนต์บรรทุกนํ"า 12,000 ลิตร
รถบดอัดล้อหนาม
รถแทรกเตอร์
รถแมคโค
รถบรรทุกดิน 10 ล้อ
รถบรรทุกดิน 6 ล้อ

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

5
5
13
3
1
2
3
1
1
1
R
R
R
R
N

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

- ขยะที*กลบฝังได้ ในเขตเทศบาล จํานวน MON.RQ ตัน/วัน นอกเขตเทศบาล จํานวน NO.NM ตัน / วัน
การกําจัดขยะของเทศบาลนครขอนแก่น ปั จจุบนั คือ การฝังกลบ 255.65 ตัน/วัน (ข้อมูลปี MNNL)
- เตาเผาขยะติดเชื"อ เตาเผา PC-100 สามารถเผา 100 กิโลกรัม / ชัว* โมง 2 แห่ง
- บ่อฝังกลบขยะติดเชื"อ 1 แห่ง พื"นที* 1 ไร่
- บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชน 1 แห่ง พื"นที* 98 ไร่
- บ่อบําบัดนํ"าเสี ยจากขยะระบบบ่อผึ*ง 3 บ่อ
- เครื* องชัง* นํ"าหนักขยะ 1 แห่ง
- ที*ดินสําหรับกําจัดขยะ : พื"นที*ท" งั หมด 98 ไร่ ตั"งอยูท่ ี* บ้านคําบอน ถนนมิตรภาพ ขอนแก่น – อุดรธานี
กิโลเมตรที* 17 ตําบลโนนท่อน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ห่างจากเขตเทศบาลเป็ นระยะ 17 กิโลเมตร
ปั จจุบนั พื"นที*รองรับขยะเต็มพื"นที*แล้ว
- สภาพการเป็ นเจ้าของที*ดินสําหรับกําจัดขยะ
เทศบาล จัดซื"อเอง เมื*อ พ.ศ. 2511
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จํานวนพนักงานรักษาความสะอาด และจํานวนรถในการปฏิบัตงิ าน
จําแนกเป็ นรายปี พ.ศ. 2550 – 2555
การจัดการโดยเอกชน/ชุ มชน
ปี
พ.ศ.
2550
2551
2552
2553
2554
2555

การเก็บขนมูลฝอย
จํานวนรถ พนักงาน พนักงาน จํานวน
(คัน)
ขับรถ เก็บขน
เทียว
(คน)
(คน) เฉลีย/วัน
2
2
9
7
3
3
13
10
3
3
13
10
4
4
16
17
5
5
16
17
L
L
RS
MO

นําหนัก/
วัน
(ตัน)
10.30
16.70
18.13
24.23
24.23
QT.UU

การรักษาความสะอาด
ปัดกวาด พืนที
พืนที
ถนน รับผิดชอบ รับผิดชอบ
(คน)
(ตร.ม.)
/ คน
52
24,106
464
91
40,715
447
100
43,895
439
91
52,950
582
91
52,950
582
108
52,760
489

ที*มา : ฝ่ ายพัฒนาการจัดการสิ* งแวดล้อม สํานักการสาธารณสุขและสิ* งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น
หมายเหตุ การจ้างเหมาเอกชนหรื อจ้างแรงงานชุมชน จ่ายค่าจ้างเป็ นรายเดือน ไม่จาํ กัดจํานวนคนปฏิบตั ิงาน

การจัดการโดยพนักงานเทศบาล

ปี
พ.ศ.
2550
2551
2552
2553
2554
2555

การเก็บขนมูลฝอย
จํานวนรถ พนักงาน พนักงาน จํานวน
(คัน)
ขับรถ เก็บขน
เทียว
(คน)
(คน) เฉลีย/วัน
TO
QM
VR
RQR
TU
QV
SV
RMM
NM
QU
SN
RRQ
NM
QV
TM
RRQ
52
37
42
120
37
34
84
122

นําหนัก/
วัน
(ตัน)
RTM.UN
RTQ.ML
RTV.RV
RTQ.LQ
RTN.VV
RTN.RM

การรักษาความสะอาด
ปัดกวาด พืนที
พืนที
ถนน รับผิดชอบ รับผิดชอบ
(คน)
(ตร.ม.)
/ คน
UQ
TS,LTO
NSU
UQ
NO,NSO
LRO
UQ
TS,MLO
NST
VN
TS,MLO
LNV
74
49,260
666
66
49,MLO
VTL

ที*มา : ฝ่ ายบริ การสิ* งแวดล้อม สํานักการสาธารณสุขและสิ* งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น
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การเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่ น
ปี งบประมาณ 2545 – BBB
ปี งบประมาณ

ปริมาณมูลฝอย (ตัน)

เฉลีย (ตัน / วัน)

2545

47,631.10

132.30

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

NN,USS.OO

153.15

2551

58,385.00

159.96

2552

60,334.00

165.30

2553

61,268.00

167.86

2554

62,050.00

170.00

2555

65,VOO.OO

180.00

ที*มา : ฝ่ ายบริ การสิ* งแวดล้อม สํานักการสาธารณสุขและสิ* งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น
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7. การเมืองการบริหาร
7.1 การบริ หาร : เทศบาลนครขอนแก่นแบ่งส่ วนการบริ หารออกเป็ นฝ่ ายนิติบญั ญัติและฝ่ ายบริ หาร
R) ฝ่ ายนิติบญั ญัติ ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 24 คน
2) ฝ่ ายบริ หาร ได้แก่
2.1) นายกเทศมนตรี
2.2) รองนายกเทศมนตรี จํานวน T คน
2.3) เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 3 คน
2.4) ที*ปรึ กษากิตติมศักดิtนายกเทศมนตรี จํานวน 12 คน

จํานวนพนักงานเทศบาลนครขอนแก่ น
ช่ วงระหว่ างปี พ.ศ. 2550 – 2556
ปี พ.ศ.
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

จํานวนพนักงาน
เทศบาล
235
271
267
271
279
284
293

จํานวน
ลูกจ้ างประจํา
36
33
33
33
31
29
27

จํานวนพนักงานจ้ าง
เทศบาล
NQN
NLQ
NUT
LTM
NUT
602
728

ที*มา : สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น (ข้อมูลสํารวจ เดือน พฤษภาคม MNNL)
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7.2 การคลังของเทศบาลนครขอนแก่ น

ปี งบประมาณ
2550
2551
2552
2553
2554
2555

รายรับจริ ง – รายจ่ ายจริง
ระหว่ างปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2555
รายรับจริ ง
รายจ่ ายจริง
1,189,610,458.80
1,184,275,678.63
976,990,531.87
958,185,959.32
879,212,359.76
860,624,409.84
958,201,324.32
846,584,160.70
1,046,327,434.38
911,248,226.89
1,167,SSS,RSO.MN
R,ORS,QQV,NQQ.UU

สถิติการจัดเก็บภาษีโรงเรื อนและทีดินของเทศบาลนครขอนแก่ น
ช่ วงระหว่ างปี พ.ศ. 2545 – 2555
ภาษีโรงเรี ยนและทีดิน
ปี พ.ศ.
ราย
จํานวนเงิน
30,TTQ,TNQ.UT
2545
3,QRS
Q,TUS
QM,MUU,VUO.VM
2546
QT,LOU,QNV.TN
2547
Q,NTQ
2548
Q,LMS
QL,QQO,LTM.UN
2549
Q,URM
QL,NSU,RUS.UV
2550
3,MSO
QU,TQQ,OLQ.OT
QU,UMR,UQN.SL
Q,OOV
2551
47,640,729.67
2552
M,LTR
2553
Q,MVM
53,189,666.78
2554
Q,NVU
71,214,852.81
2555
T,OMS
73,523,806.98
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สถิติการจัดเก็บภาษีบํารุ งท้ องที ของเทศบาลนครขอนแก่ น
ช่ วงระหว่ างปี พ.ศ. 2545 – 2555
ภาษีบํารุ งท้ องที
ปี พ.ศ.
ราย
จํานวนเงิน
1,249,587.80
2545
4,157
1,091,355.23
2546
3,307
3,280
1,013,542.24
2547
3,341
918,458.79
2548
2549
3,MLS
900,LMR.RO
2550
T,ONO
SNU,MSL.SQ
T,RON
UUU,OQT.SO
2551
Q,875
R,214,892.55
2552
2553
3,152
1,632,870.63
1,611,102.96
2554
3,NTR
1,557,741.25
Q,TUL
2555
สถิติการจัดเก็บภาษีป้าย ของเทศบาลนครขอนแก่ น
ช่ วงระหว่ างปี พ.ศ. 2545 – 2555
ภาษีป้าย
ปี พ.ศ.
ราย
จํานวนเงิน
8,037,067.00
2545
1,717
2,032
8,366,529.80
2546
2547
2,164
8,904,324.60
9,682,940.20
2548
1,996
2549
2,TQM
10,OST,SLL.UO
2550
1,SMQ
RR,TVS,LLO.OO
1,LMR
RO,SMO,TNU.OO
2551
11,894,181.60
2552
M,138
13,623,475.10
2553
1,613
2554
2,OTQ
19,450,335.00
19,585,197.70
2555
M,LTM
ที*มา : งานพัฒนาและเร่ งรัดรายได้ สํานักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น ข้อมูล ณ QO กันยายน MNNN

บทที 3
ผลการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่ นทีผ่ านมา
ช่ วงหลายปี ที ผ่านมาผูบ้ ริ หารเทศบาลนครขอนแก่ นสร้ างวิถี การพัฒนาเมื องโดยการ
เปลียนแปลงกระบวนทัศน์สู่ สังคมอริ ยะ กรอบแนวคิดในการพัฒนาเมือง คือ หัวใจการบริ หาร คือ การ
กระจายอํานาจ หัวใจการกระจายอํานาจ คือ ประชาชน เพราะอํานาจของประชาชนมิได้สิ+นสุ ด ณ วัน
เลื อกตั+ง อํานาจทีแท้จริ ง คือ การทีประชาชนมีความเข้มแข็ง อันทีจริ งอํานาจยังคงอยูก่ บั ประชาชน การ
เลือกตั+งเป็ นเพียงการมอบฉันทานุ มตั ิให้ผแู ้ ทนจัดการแก้ไขปั ญหาความซับซ้อนแทนประชาชน โดยการ
ตัดสิ นใจยังคงอยู่กบั ประชาชนว่าจะกระทําหรื อไม่ กระทํา และการพัฒ นาสู่ สั งคมอริ ย ะ คื อ สังคมที
เคารพศักดิ3 ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ ยุติธรรม เท่าเที ยม เอื+ออาทร ไว้วางใจกัน ทั+งรัฐและประชาชน ต้อง
เท่าเทียมกันทั+งในการบังคับใช้กฎหมาย ต่างฝ่ ายต่างเอื+ออาทร พึงพาอาศัยซึ งกันและกัน การสร้างสังคม
อริ ยะจะต้องปลดพันธนาการ คือ ระบบโควตา ระบบเส้นสาย ระบบคอมมิชชัน(Commission) ออกจาก
ระบบราชการ หนึ งในวิ ธี ก าร คื อ การใช้ “พลั ง แห่ งความไม่ เป็ นทางการ” ภารกิ จ หน้ า ที ใดที ภาค
ประชาชนทําได้ดี ก ว่า หรื อ เท่ ากัน ควรมอบให้ ภ าคประชาชนเป็ นผูก้ ระทํา โดยยัง คงมี ระบบราชการ
เหมื อ นเดิ ม แต่ ล ดบทบาทความเป็ นทางการและเสริ ม ความอ่ อ นโยนลงไป ผลที ได้ คื อ การสร้ า ง
กระบวนการเรี ยนรู ้ของภาคประชาชน เช่น โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่
ด้วยแนวคิ ดของผูบ้ ริ หารเทศบาลนครขอนแก่ นที มีความ “ศรั ทธาในภาคประชาชน”
มุ่งวางรากฐานของการพัฒนาเมื อง สร้ างจิตสํานึ กของคนในสังคม พัฒนาสู่ ความเป็ นเมื องน่ าอยู่ เพื อ
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็ นเป้ าหมายสําคัญ การวางแผนพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น ในระยะ
C ปี (พ.ศ. EFFG – EFFI) จึงยึดหลักและแนวคิดการพัฒนาทีสอดคล้องและเชื อมโยงกับแนวนโยบายและ
ทิศทางการพัฒนาในระดับต่างๆ ตั+งแต่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที KK (พ.ศ. EFFF –
EFFI) กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นในจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ. EFFL –
EFFM) และนโยบายการบริ หารราชการของคณะผูบ้ ริ หารเทศบาลนครขอนแก่ น ตลอดจนภารกิ จและ
อํานาจหน้าทีทีบัญญัติไว้ในระเบียบและกฎหมายทีเกี ยวข้อง โดยเฉพาะในปี EFFM ประเทศไทยจะเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน หรื อ AEC ซึ งเทศบาลนครขอนแก่นจัดเตรี ยมความพร้อมของคนและชุมชน
ท้องถิน ควบคู่กบั การจัดเตรี ยมระบบโครงสร้างพื+นฐาน นอกจากนี+ยงั คํานึงถึงศักยภาพการพัฒนา ปั ญหา
ความต้องการของประชาชนในพื+นที เพือยกระดับขี ดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการ
ท้องถิ น ควบคู่ไปกับการสร้ างสังคมสันติ สุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตและทุ นทางสังคม
พร้ อมกับการเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เพือให้ขอนแก่นเป็ นเมืองน่ าอยูอ่ ย่างยังยืน บรรลุ
วิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองของเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป

โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ***- **,)
จากการพัฒ นาตามวิสั ยทัศ น์ เทศบาลนครขอนแก่ น “ศู นย์ ก ลางเศรษฐกิจ ภาคอีส าน
สั งคมเอือ5 อาทร สั นติสุข เรียนรู้ น่ าอยู่อย่ างยัง9 ยืน” ประกอบด้วย C พันธกิจ คือ
K. การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
E. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
C. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
และ KC ยุทธศาสตร์ การพัฒนา สรุ ปจํานวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาได้ดงั ตาราง ต่อไปนี+
ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

พันธกิจที9 1 : การเพิม9 ขีดความสามารถขององค์ กรในการบริ หารราชการท้ องถิ9น
ยุทธศาสตร์ ที 1 : การพัฒนาศักยภาพองค์กร
193
58,306,695
พันธกิจที9 2 : การสร้ างสั งคมสั นติสุขและสมานฉันท์ ด้ วยการพัฒนาคุณภาพชี วติ และทุนทางสั งคม
ยุทธศาสตร์ ที 2 : สร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
30
19,357,800
ยุทธศาสตร์ ที 3 : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
24
14,004,500
ยุทธศาสตร์ ที 4 : พัฒนาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
9
585,000
ยุทธศาสตร์ ที 5 : การเพิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
5
21,558,100
ยุทธศาสตร์ ที 6 : อนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน
16
11,134,000
ยุทธศาสตร์ ที 7 : พัฒนาคุณภาพการให้บริ การด้านสาธารณสุ ขและคุณภาพชีวติ
9
1,860,800
ยุทธศาสตร์ ที 8 : สร้างสังคมเอื+ออาทร
19
17,346,000
พันธกิจที9 3 : การเพิม9 ศักยภาพในการแข่ งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที 9 : เร่ งรัดการจัดการนํ+าท่วมให้มีประสิ ทธิ ภาพ
32
66,204,000
ยุทธศาสตร์ ที 10 : พัฒนาระบบการคมนาคมทีมีความเหมาะสมกับสภาพของเมือง
3
16,570,000
ยุทธศาสตร์ ที 11 : เร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพื+นฐานและผังเมือง
16
49,352,000
ยุทธศาสตร์ ที 12 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
8
1,620,500
ยุทธศาสตร์ ที 13 : พัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน
1
400,000
รวม
365 278,299,395

I
ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปี งบประมาณ ***
จํานวนโครงการ
พันธกิจ

จํานวนงบประมาณ (บาท)

ตั5งไว้ ใน
ดําเนินการ อยู่ระหว่ าง ไม่ ได้ งบประมาณ โครงการที9 อยู่ระหว่ าง
แผน
แล้ วเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ทีต9 5งั ไว้ ดําเนินการแล้ ว ดําเนินการ
ดําเนินงาน

ไม่ ได้
ดําเนินการ

1.การเพิมขีดความสามารถ EK^
ขององค์กรในการบริ หาร โครงการ
ราชการท้องถิน
(K^^%)

KIG
11
2
โครงการ โครงการ โครงการ
(IC.MK%) (F.E`%) (^.IF%)

FC,EG^,`C^ 24,855,130
บาท
บาท
(K^^%)
(46.66%)

12,454,300
บาท
(EC.CM%)

15,961,000
บาท
(EI.IL%)

2. การพัฒนาคุณภาพชีวติ
113
และทุนทางสังคม
โครงการ
(K^^%)
3. การเพิมศักยภาพในการ 59
แข่งขันทางเศรษฐกิจ
โครงการ
(K^^%)

101
1
11
FK,MFG,IG^ 49,052,390
โครงการ โครงการ โครงการ
บาท
บาท
(MI%)
(1%)
(10%)
(K^^%)
(I`.FI%)
36
19
4
GM,IL`,^^^ `F,CMC,M^^
โครงการ โครงการ โครงการ
บาท
บาท
(61%)
(32%)
(G%)
(K^^%)
(FG.`G%)

1,901,580
บาท
(C.LG%)
31,590,700
บาท
(`^.^K%)

904,000
บาท
(K.G`%)
912,500
บาท
(K.KL%)

382
โครงการ
(KLL%)

334
31
17 KOP,LQ ,PLL 119,291,320
โครงการ โครงการ โครงการ
บาท
บาท
(87.43%) (8.12%) (4.45%) (KLL%)
(64.80%)

45,946,580
บาท
(24.96%)

17,777,500
บาท
(9.66%)

รวม

(ข้ อมูล ณ วันที มีนาคม

)

หมายเหตุ :
K. ในกรณี โครงการอยูร่ ะหว่างดําเนินการนั+น ส่วนใหญ่แล้วการดําเนินการอยูใ่ นช่วงระหว่างประกวดราคา
สอบราคา การทําสัญญาจ้างและอยูร่ ะหว่างจัดซื+อและก่อสร้าง
E. จํานวนโครงการและงบประมาณได้รวมเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอืนรวมไว้ดว้ ย
C. จํานวนของงบประมาณอาจจะมีการเปลียนแปลงการใช้จ่ายในกรณี ของโครงการทีอยูร่ ะหว่างดําเนินการ เพือใช้
งบประมาณแล้วอาจจะมากกว่าหรื อน้อยกว่าทีตั+งไว้

P
ผลการพัฒ นาเทศบาลนครขอนแก่ น ได้รับ ความร่ วมมื อและการสนับ สนุ นจากภาค
ภาครั ฐ และภาคประชาชน จนทําให้โครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็ จด้วยดี ก่ อให้เกิ ดประโยชน์แก่
ประชาชนทั+งในพื+นทีและพื+นทีใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นการดําเนิ นกิจกรรมให้สอดคล้องเชือมโยงกับพันธกิจ
และยุทธศาสตร์ การพัฒนา มีรายละเอียดดังนี+
พั น ธกิ จ ที9 K การเพิ9 ม ขี ด ความสามารถขององค์ ก รในการบริ ห ารราชการท้ อ งถิ9 น ประกอบด้ว ย
ยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพองค์กร มีจาํ นวนโครงการ
ทีจะดําเนิ นการ EK^ โครงการ งบประมาณทีตั+งไว้ FC,EG^,`C^ บาท ภารกิ จการดําเนิ นงาน ได้แก่ การ
ปรั บ บทบาทการทํางานของของเทศบาล ทําหน้าที แก้ปั ญ หาและอุ ป สรรคที ซับ ซ้อ นของเมื อง ปรั บ
ทัศนคติ วัฒนธรรมการทํางานขององค์กรทีเอื+อต่องานบริ การประชาชน การพัฒนาบุคลากร การสร้าง
องค์ก รแห่ งการเรี ย นรู ้ ร่วมกัน การวางแผนพัฒ นาเทศบาลอย่างมี ส่ วนร่ วม การพัฒ นารู ป แบบการ
ให้บริ การอย่างมืออาชี พ เพือให้ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
กระจายอํานาจ ถ่ายโอนงาน การลดขั+นตอน และบริ หารงบประมาณอย่างคุม้ ค่า มีการพัฒนาระบบ
ข้อมูล และพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ยุ ท ธศาสตร์ ที9 K : การพั ฒ นาศั ก ยภาพองค์ ก ร เพื อส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู ้
ความสามารถ การพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การทีมีคุณภาพ การพัฒนาระบบ
การทํางาน การบริ หารจัดการและพัฒนาการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนใหญ่เป็ นโครงการที
มีแนวทางการพัฒนาระบบการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพิมโครงการทีก่อให้เกิดประสบการณ์ และการ
เรี ยนรู ้ท+ งั ภายในและภายนอกองค์กร
พันธกิจที9 การพัฒนาคุณภาพชี วิตและทุนทางสั งคม ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็ง
ภาคประชาชน ยุทธศาสตร์ พฒั นากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตร์ พฒั นา
ระบบความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์ การเพิมศักยภาพเศรษฐกิ จชุ มชน ยุทธศาสตร์
อนุ รักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุ ณภาพชี วิต ยุทธศาสตร์ สร้ างสังคม
เอื+ออาทร มีจาํ นวนโครงการ ที จะดําเนิ นการรวมทั+งสิ+ น 113 โครงการ งบประมาณทีตั+งไว้ 51,857,970
บาท ภารกิ จทีต้องดําเนิ นการเกี ยวกับ การปฏิ รูปการศึกษา เน้นการเรี ยนการสอนทีมีเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง สร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ การจัดการศึกษาอย่างเป็ นระบบ การสร้างสังคม
เอื+ ออาทร การสร้ างความเข้มแข็งภาคประชาชน โดยส่ งเสริ ม กระบวนการมี ส่ วนร่ วม เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามี บ ทบาทในกระบวนการร่ วมรั บ รู ้ ร่ วมคิ ด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมตรวจสอบ ต่อการ
พัฒนาเมือง มีสํานึ กรักในการพัฒนาท้องถิน การสงเคราะห์และสนับสนุ นการพัฒนา การสร้างภูมิคุม้ กัน
ในคุณภาพชีวติ ของประชาชน ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคได้รับอาหารทีปลอดภัย การรักษาสิ งแวด ล้อมด้วยการ
ปรับปรุ งระบบกําจัดและลดปริ มาณของเสี ย การอนุ รักษ์และส่ งเสริ มขนบธรรมเนี ยมประเพณี วฒั นธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิน และการสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

*
ยุทธศาสตร์ ที9 : การสร้ างเครื อข่ ายและความเข้ ม แข็ งภาคประชาชน เพื อส่ งเสริ ม
สนับสนุ น และเปิ ดโอกาสให้ชุมชน/ประชาชนเข้ามีส่วนร่ วมในการพัฒนาเทศบาล และชุ มชนสามารถ
พึงตนเองได้มากขึ+น
ยุทธศาสตร์ ที9 I : พั ฒ นากระบวนการเรี ยนรู้ ของประชาชน/ปฏิ รูปการศึ กษา เพื อ
วางรากฐานในการสร้างคนในสังคมให้มีศกั ยภาพและขีดความสามารถและนําความรู ้ทีได้จากการศึกษา
ไปใช้ประโยชน์ในการดํารงชี วิต ไม่ว่าจะเป็ นการส่ งเสริ มให้มีการวิจยั ทางการศึกษาการพัฒนาครู การ
กระจายอํานาจสู่ ห้องเรี ยน การสนับสนุ นช่วยเหลือให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส การเรี ยนรู ้
นอกห้องเรี ยน หลักสู ตรท้องถิ น การมีกิจกรรมต่างๆ ให้กบั เด็กได้พฒั นาศักยภาพของตนเอง การพัฒนา
หลักสู ตรการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน การจัดให้มีการเรี ยน C ภาษา การขยายโอกาสทาง
การศึกษา การจัดให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ สําหรับเด็ก การจัดการเรี ยนการสอนให้ตรงกับความต้องการของเด็ก
และศักยภาพของเด็ก การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
ยุทธศาสตร์ ที9 P : การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชี วติ และทรั พย์ สิน เพือสร้างความ
มันใจให้ประชาชนผูอ้ ยูอ่ าศัยและนักลงทุนพร้อมทั+งเป็ นการรณรงค์การขับขีอย่างปลอดภัย โครงการส่ วน
ใหญ่เป็ นการเพิมขีดความสามารถในการออกปฏิ บตั ิการระงับเหตุต่าง ๆ อาทิ อัคคีภยั การพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยและลดจํานวนปริ มาณการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรทางบกในเขตเทศบาล
ยุท ธศาสตร์ ที9 * : การเพิ9 ม ศั ก ยภาพเศรษฐกิจ ชุ ม ชน เพื อให้ ชุ ม ชนมี ศ กั ยภาพทาง
เศรษฐกิจ/ส่ งเสริ มการลงทุนของชุ มชน โดยสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้กลุ่มอาชี พภายในชุ มชนได้พฒั นา
คุณภาพสิ นค้าให้ดียงขึ
ิ + น สามารถกระจายรายได้ในการดูแลชุมชนอย่างทัวถึง
ยุทธศาสตร์ ที9 : การอนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ9น เพือเสริ มสร้างจิตสํานึ ก
และส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน โครงการส่ วนใหญ่จึงมุ่งเน้นการเสริ มสร้างจิตสํานึ ก
และส่ ง เสริ ม ให้ พ ัฒ นาคุ ณ ภาพการจัด งานประจําปี ของเทศบาล เพิ มจํา นวนกิ จกรรมที เกี ยวข้อ งกับ
ศิ ลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ น เพิ มจํานวนปราชญ์ชาวบ้าน และสาขาวิชาที สอนเพิมขึ+ นสาขา
ครอบคลุ มทุกกลุ่มสาระ ในส่ วนของวรรณกรรมสิ นไซ ทางเทศบาลนครขอนแก่น ได้นาํ เอาวรรณกรรม
สิ นไซมาเป็ นตัวถ่ายทอดเรื องราวเกียวกับคุณธรรม ความดี โดยมีจุดมุ่งหมายเพือสร้างให้เด็กและเยาวชน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้างจิตสํานึ ก รักท้องถิน ส่ วนในการตกแต่งเมือง ได้นาํ เอาสี โห ซึ งเป็ นตัว
ละครเอก มาเป็ นสัญลักษณ์และใช้ประดับเมือง คือ เสาไฟสี โหบริ เวณประตูเมือง เพือให้เกิดความเป็ นอัต
ลักษณ์ ของเมืองขอนแก่นเป็ นสิ งทีดี ควรมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ประวัติเรื องราวความเป็ นมาของ
วรรณกรรมสิ นไซให้กบั ประชาชนทัวไปได้รับทราบ สามารถบอกเล่าต่อถึงความเป็ นมาของวรรณกรรม
สิ นไซได้อย่างถูกต้อง

ยุทธศาสตร์ ที9 , : การพัฒนาคุณภาพการให้ บริ การสาธารณสุ ขและคุณภาพชี วิต เพือ
ส่ งเสริ มประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และให้ความสําคัญในการจัดให้มีการป้ องกัน ส่ งเสริ ม
สุ ขภาพอนามัยของประชาชนอย่างต่อเนื อง โดยการจัดให้มีการออกหน่ วยสาธารณะสุ ขเคลื อนที การจัด
กิจกรรมในการให้มีความรู ้ดา้ นอาหารปลอดภัยและสุ ขาภิบาลแก่ประชาชน การส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย
ของผูอ้ อกกําลังกาย การพัฒ นาฝี มื อผูป้ ระกอบอาหารและแผงลอยให้ ได้ม าตรฐาน พัฒ นายกระดับ
มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื+ อ” การออกเยียมมารดาหลังคลอด เป็ นต้น
ยุท ธศาสตร์ ที9 O : การสร้ างสั งคมเอื5อ อาทร เพื อส่ งเสริ ม กระบวนการพัฒ นาชุ ม ชน
สวัสดิ การสังคม และสังคมสงเคราะห์อย่างมีส่วนร่ วม พร้ อมกับพัฒนาการเข้าถึ งบริ การสาธารณะของ
ผูด้ อ้ ยโอกาส ในการประเมินผลสําหรับบางโครงการได้นาํ เกณฑ์ของความเสมอภาคและความเป็ นธรรม
ในสังคม มาใช้วดั ความสําเร็ จของโครงการในการเข้าถึ งบริ การสาธารณะของประชาชน โดยเฉพาะ
ผูด้ ้อ ยโอกาสในสั ง คม ซึ งผลการดํา เนิ น งานถื อ ว่าอยู่ใ นเกณฑ์ ที ประสบความสํ าเร็ จ ในระดับ หนึ ง
เนื องจากมีกิจกรรมมากมายเกิดขึ+นในแผนการดําเนิ นงานของเทศบาล เช่น สงเคราะห์ผพู ้ ิการ เอดส์ และ
ผูด้ ้ อ ยโอกาสในสั ง คม การสนั บ สนุ น เบี+ ยยัง ชี พ ผู ้สู ง อายุ ใ นเขตชุ ม ชนเทศบาลนครขอนแก่ น การ
สงเคราะห์ ครอบครั วผูป้ ระสบปั ญหาความเดื อดร้ อนยากจนและด้อยโอกาส การสนับสนุ นทุ นอาหาร
กลางวัน ให้เด็กก่อนวัยเรี ยน การออกเยียมชุมชนเคลือนที การจัดกิจกรรมออกหน่วยสาธารณสุ ขเคลือนที
เป็ นต้น แต่นอกจากการดําเนิ นกิจกรรมของการให้โอกาสผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับการคุม้ ครองทางสังคมให้มี
ความเสมอภาคเป็ นธรรมและมี ความเท่าเที ยมเช่ นเดี ยวกันกับ กลุ่ ม ต่าง ๆ ในสั งคมแล้ว เทศบาลนคร
ขอนแก่นได้ให้ความสําคัญในเรื องของการพัฒนาศักยภาพและเพิมขีดความสามารถของผูด้ อ้ ยโอกาสให้
สามารถพึงตนเองได้มีคุณภาพชีวติ ทีดีข+ ึนควบคู่ไปพร้อมกันด้วย
พันธกิจที9 I การเพิ9มศักยภาพในการแข่ งขันทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ เร่ งรัดการจัดการ
นํ+าท่วมให้มีประสิ ทธิ ภาพ พัฒนาระบบการคมนาคมที มีความเหมาะสมกับสภาพของเมือง ปรับปรุ ง
โครงสร้างพื+นฐานและผังเมือง จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน
ในการจัดการด้านโครงสร้ าง และปั จจัยสําคัญในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิ จและการลงทุ น มี
จํานวนโครงการที จะดําเนิ นการ รวมทั+งสิ+ น 59 โครงการ งบประมาณตั+งไว้ 78,964,000 บาท ภารกิ จ
การดําเนิ นงาน ได้แก่ การก่ อสร้ างปรั บปรุ งถนนและท่อระบาย การวางสายไฟฟ้ าใต้ดิน การจัดการ
ปั ญหานํ+าท่วมอย่างเป็ นระบบ การติดตั+งสัญญาณจราจร การจัดการระบบขนส่ งมวลชนและการจราจร
การเพิมผิวจราจร และพัฒนาพื+นทีจัดสรรทีดินเฉพาะ รวมถึงการพัฒนาและสร้างโอกาสในการใช้แหล่ง
ท่องเทียว

,
ยุทธศาสตร์ ที9 Q : การเร่ งรั ดการจัดการนํา5 ท่ วมให้ มีประสิ ทธิภาพ ส่ วนใหญ่เป็ นการ
ก่อสร้างท่อระบายนํ+า โครงการจ้างแรงงานชุมชน เพือรองรับและแก้ไขปั ญหาการจัดการนํ+าท่วม จากผล
การดําเนิ นงานทีผ่านมาแสดงให้เห็นว่า เทศบาลนครขอนแก่นมีความพยายามในการจัดการปั ญหานํ+า
ท่วมภายในพื+นที มีการวางแผนและร่ วมมือดําเนินการกับหน่วยงานทีเกียวข้องอย่างต่อเนือง สามารถ
รองรับและแก้ไขปั ญหาการจัดการนํ+าท่วมได้ดีมากขึ+น มีจุดนํ+าท่วมขังลดน้อยลง
ยุทธศาสตร์ ที9 KL : การพัฒ นาระบบคมนาคมที9มีความเหมาะสมกับ สภาพของเมือง
การพัฒนายุทธศาสตร์ น+ ีส่วนใหญ่เป็ นโครงการติดตั+งป้ ายชื อบอกทาง การติดตั+ง/ปรับปรุ งระบบสัญญาณ
ไฟจราจร เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพระบบขนส่ งมวลชนและจราจรมากขึ+น
ยุทธศาสตร์ ที9 KK : การปรั บปรุ งโครงสร้ างพืน5 ฐานและผังเมือง เพือพัฒนาโครงสร้าง
พื+นฐานและผังเมือง ครอบคลุ มทัวถึ งพื+นที รับผิดชอบของเทศบาลนครขอนแก่ น การปรับปรุ งภูมิทศั น์
การวางระบบสายไฟฟ้ าใต้ดิน การเพิมพื+นทีสี เขียวปรับปรุ งและเพิมพื+นทีผิวจราจรให้ประชาชนผูส้ ัญจร
ไปมา รวมถึงการปรับปรุ งและพัฒนาอาคารสถานทีทีให้บริ การประชาชน พร้อมสิ งอํานวยความสะดวก
ในการมารับบริ การสาธารณะจากเทศบาล
ยุทธศาสตร์ ที9 K : การจัดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ9 งแวดล้ อม โครงการส่ วนใหญ่
จะเป็ นการสร้างจิตสํานึ กในการคัดแยกขยะจากครัวเรื อน เพือลดปริ มาณขยะก่อนจะนําไปกําจัดสถานที
ฝั งกลบไม่ว่าจะเป็ นโครงการขยะพิษแลกแต้ม โครงการถังข้าวหมูฟ+ื นฟู ชีวิต โครงการทรัพย์ทวีดว้ ยรี
ไซเคิล (สร้างมูลค่าของขยะบางชนิ ด) ตลอดจนการจัดกิจกรรมคัดแยกเศษผัก ผลไม้จากตลาด/ชุ มชน ทํา
ปุ๋ ยชี วภาพ การจัดกิจกรรมรณรงค์ทาํ ความสะอาดบ้านและสถานทีต่าง ๆ ในช่วงวันสําคัญ (Big Cleaning
Day) เพือปรับพฤติกรรมและปลูกจิตสํานึ กในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมในท้องถิน และเพิม
ประสิ ทธิ ภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ งปฏิกลู และของเสี ย
ยุทธศาสตร์ ที9 KI : การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน เพือส่ งเสริ มการท่องเทียวและการ
ลงทุ น สิ งที เทศบาลดําเนิ นการนอกจากการพัฒนาโครงสร้ างพื+นฐานของเมืองให้มีความพร้ อมในการ
รองรับการลงทุนแล้ว เทศบาลได้ดาํ เนิ นการพัฒนาพื+นทีให้เป็ นแหล่งท่องเทียว และสร้างโอกาสในการ
ใช้แหล่งท่องเที ยว รวมถึ งการจัดกิ จกรรม การสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้มีการจัดงานต่างๆ ทีส่ งผลต่อ
การกระตุ ้น เศรษฐกิ จของเมื อง ตลอดจนการสร้ างความสั ม พัน ธ์ ก ับ ต่ างประเทศ ดัง นั+น โครงการที
ดําเนิ นการเพือให้บรรลุ ยุทธศาสตร์ น+ ี จึงมีไม่มาก แต่จะรวมๆ อยูใ่ นยุทธศาสตร์ อืนๆ และอยูใ่ นรายจ่าย
ประจํา เป็ นส่ ว นมาก ที บรรจุ ไ ว้ใ นแผนพัฒ นาเทศบาล มี K โครงการ คื อ โครงการแลกเปลี ยน
ความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งเมื อ ง เช่ น เทศบาลนครขอนแก่ น กับ เทศบาลนครหนานหนิ ง มณฑลกว่างสี
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน AUICK เมืองโกเบ ประเทศญีปุ่ น เมืองดงเหย ประเทศเวียดนาม ฯลฯ
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ผลสั มฤทธิWด้านความพึงพอใจของประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น จัดให้มีการสํารวจความคิดเห็ นของประชาชนต่อคุ ณภาพการ
บริ การและความพึงพอใจของประชาชน เพือเป็ นแนวทางหนึ งทีจะทราบถึงความต้องการของประชาชน
และทราบถึงคุณภาพบริ การทีประชาชนได้รับ วิธีการค้นหาช่องว่างบริ การระหว่างความคาดหวัง และ
สิ งที ผูร้ ั บบริ การได้รับจริ ง เป็ นวิธีการหนึ งที องค์กรทัวไปทั+งภาคราชการและเอกชนนํามาใช้ การวัด
ช่องว่างดังกล่าว ทําให้หน่ วยงานทราบว่าสิ งทีจะต้องทําการพัฒนาว่ามีมากน้อยเท่าใดและจะดําเนิ นการ
ปรับปรุ งด้านใดก่อนหลัง ตามขนาดของช่องว่างทีพบในมิติของการให้และการรับบริ การ ความต้องการ
ของผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การจะมีความแตกต่างกัน ในขณะทีผูร้ ับบริ การต้องการความสะดวกรวดเร็ ว
แต่ทีให้บริ การจะต้องให้ความสําคัญกับประสิ ทธิ ภาพ ระเบียบกฎหมาย และไม่ทราบความต้องการที
แท้จริ งของผูร้ ั บ บริ ก ารได้ท+ งั หมด จึ งจัดบริ การตามที ตนคิ ดว่าผูร้ ั บ บริ ก ารต้องการ ทําให้ การบริ ก าร
คลาดเคลือนไปจากความต้องการอันแท้จริ งของผูร้ ับบริ การทําให้เกิดช่องว่างของคุณภาพและความไม่พึง
พอใจของผูบ้ ริ การ
การศึ ก ษาคุ ณ ภาพการบริ การและความพึ งพอใจของประชาชนต่ อการบริ หารจัดการ
บ้านเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ งเป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research)
โด ยใช้ วิ จ ั ย เชิ งสํ ารวจ (Survey Research Method) แล ะ วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบ บ ส อ บ ถ าม
(Questionnaire) มีวตั ถุประสงค์เพือ
K.ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการบริ หารจัดการบ้านเมืองของเทศบาลนคร
ขอนแก่น
E.ศึกษาคุณภาพบริ การในด้านต่างๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น
โดยศึกษาความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริ การและคุ ณภาพบริ การ F ด้าน คือ
ด้านความเป็ นรู ปธรรมด้านกายภาพที มองเห็ นได้ ด้านความน่ าเชื อถื อไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนอง
ความต้องการ ด้านการให้ความเชื อมันแก่ผรู ้ ับบริ การ ด้านการเข้าใจรู ้จกั รับรู ้ความต้องการของประชาชน
โดยมุ่งศึกษาความพึงพอใจของประชาชนและคุณภาพการให้บริ การ K6 ด้าน ได้แก่
K.ประชาชนได้ประโยชน์จากข่าวสารของเทศบาลนครขอนแก่นมากน้อยเพียงใด
2.ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อเทศบาลนครขอนแก่นได้ง่ายและสะดวกเพียงใด
3.ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนงาน โครงการของชุมชนมากน้อยเพียงใด
4.มีการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวดเร็ วเพียงใด
5.เทศบาลนครขอนแก่นดูแลถนนมีคุณภาพเพียงใด
6.เทศบาลนครขอนแก่นดูแลสวนสาธารณะ ต้นไม้ สวยงามและเหมาะสม
7.เทศบาลนครขอนแก่นมีการป้ องกันและลดมลพิษในเขตเมือง มีประสิ ทธิ ภาพเพียงใด
8.เทศบาลนครขอนแก่นมีการป้ องกันและดูแลสุ ขภาพอนามัยของประชาชนอย่างทัวถึง
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9.เทศบาลนครขอนแก่นส่ งเสริ มด้านการศึกษา ให้เยาวชนและประชาชนทัวไปเพียงใด
10.มีการดูแลและป้ องกันปั ญหาด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนเพียงใด
11.การป้ องกันและแก้ไขปั ญหานํ+าท่วมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพียงใด
12.การจัดระบบการจราจรมีประสิ ทธิ ภาพ ระดับใด
13.ผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชนได้รับการสงเคราะห์อย่างทัวถึง เพียงใด
14.มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มของประชาชนและเมื องขอนแก่ น เพื อรองรั บ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน AEC ระดับใด
15.มีการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ระดับใด
16.ในภาพรวมท่ านมี ความพึงพอใจในการดําเนิ นงานของเทศบาลนครขอนแก่ นมาก
น้อยเพียงใด
จากการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อคุณภาพการให้บริ การด้าน
บริ หารจัดการรายด้านพบว่ามีระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ M^ จํานวน I ด้าน ดังนี+
K. ประชาชนได้ประโยชน์จากข่าวสารของเทศบาลนครขอนแก่น
E. ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อเทศบาลนครขอนแก่นได้ง่ายและสะดวก
3. ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนงาน โครงการของชุมชน
4. เทศบาลนครขอนแก่นดูแลถนนมีคุณภาพ
5. เทศบาลนครขอนแก่นดูแลสวนสาธารณะ ต้นไม้ สวยงามและเหมาะสม
6. เทศบาลนครขอนแก่นมีการป้ องกันและดูแลสุ ขภาพอนามัยของประชาชนอย่างทัวถึง
7. เทศบาลนครขอนแก่นส่ งเสริ มด้านการศึกษา ให้เยาวชนและประชาชนทัวไป
8. มีการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
9. ในภาพรวมความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น
มีระดับความพึงพอใจในระดับร้อยละ GF-M^ จํานวน ` ด้าน ดังนี+
K. มีการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวดเร็ ว
E. เทศบาลนครขอนแก่นมีการป้ องกันและลดมลพิษในเขตเมือง มีประสิ ทธิ ภาพ
C. มีการดูแลและป้ องกันปั ญหาด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
`. ผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชนได้รับการสงเคราะห์อย่างทัวถึง
มีระดับความพึงพอใจในระดับร้อยละ 70-75 จํานวน 2 ด้าน ดังนี+
1. การจัดระบบการจราจรมีประสิ ทธิ ภาพ
2. มีการเตรี ยมความพร้อมของประชาชนและเมืองขอนแก่นเพือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน AEC
มีระดับความพึงพอใจในระดับร้อยละ 65-70 จํานวน 1 ด้าน ดังนี+
1. การป้ องกันและแก้ไขปั ญหานํ+าท่วมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

,L
ดังตารางต่อไปนี+
หัวข้อการประเมิน

สถิติ
ค่าคะแนนเฉลีย

ร้อยละ

4.39

87.79

4.26

85.17

1.ประชาชนได้ประโยชน์จากข่าวสารของเทศบาลนครขอนแก่นมาก
น้อยเพียงใด
2.ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อเทศบาลนครขอนแก่นได้
ง่ายและสะดวกเพียงใด
3.ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนงาน โครงการของชุมชนมาก
น้อยเพียงใด
4.มีการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวดเร็ วเพียงใด

4.19

83.82

3.99

79.70

5.เทศบาลนครขอนแก่นดูแลถนนมีคุณภาพเพียงใด

4.12

82.39

6.เทศบาลนครขอนแก่นดูแลสวนสาธารณะ ต้นไม้ สวยงามและ
เหมาะสม
7.เทศบาลนครขอนแก่นมีการป้ องกันและลดมลพิษในเขตเมือง มี
ประสิ ทธิ ภาพเพียงใด
8.เทศบาลนครขอนแก่นมีการป้ องกันและดูแลสุ ขภาพอนามัยของ
ประชาชนอย่างทัวถึง
9. เทศบาลนครขอนแก่นส่ งเสริ มด้านการศึกษา ให้เยาวชนและ
ประชาชนทัวไปเพียงใด
10. มีการดูแลและป้ องกันปั ญหาด้านความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินของประชาชนเพียงใด
11.การป้ องกันและแก้ไขปั ญหานํ+าท่วมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เพียงใด
12. การจัดระบบการจราจรมีประสิ ทธิ ภาพ ระดับใด

4.05

81.08

3.89

77.79

4.12

82.44

4.15

82.90

3.90

77.97

3.38

67.54

3.61

72.11

13.ผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชนได้รับการสงเคราะห์อย่างทัวถึง เพียงใด

3.92

78.30

14.มีการเตรี ยมความพร้อมของประชาชนและเมืองขอนแก่นเพือ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน AEC ระดับใด

3.53

70.58

บทที
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเทศบาลในช่ วงสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของเทศบาลทีสอดคล้องกับแผน
ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา ซึ งแผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาของเทศบาลนครขอนแก่ น ได้นํานโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาในระดับ ต่ า งๆ มาแปลงเป็ นวาระในระดับ พื0 น ที โดยแนวคิ ด ในการกํา หนด
ยุท ธศาสตร์ การพัฒ นาและแผนพัฒ นาสามปี ของเทศบาลนครขอนแก่ น ยึดหลักการพัฒ นาที สนองต่ อ
นโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องเชื อมโยงกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินในเขตจังหวัด รวมทั0ง
อํานาจหน้าทีของเทศบาลทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 6789 และแก้ไขเพิม ภารกิจถ่ายโอน
ตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั0นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น พ.ศ.
6;76 และแก้ไขเพิมเติม ตลอดจนมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั โดยเฉพาะในปี 6;;> ประเทศ
ไทยจะเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน หรื อ AEC ซึ งเทศบาลนครขอนแก่นจัดเตรี ยมความพร้อมของคน
และชุ มชนท้องถิ น ควบคู่กบั การจัดเตรี ยมระบบโครงสร้ างพื0นฐาน นอกจากนี0 ยงั คํานึ งถึ งศัก ยภาพการ
พัฒนา ปั ญหาความต้องการของประชาชนในพื0นที เพือยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หาร
ราชการท้องถิ น ควบคู่ไปกับการสร้ างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ด้วยการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตและทุนทาง
สังคมพร้ อมกับการเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิ จ เพื อให้ขอนแก่ นเป็ นเมื องน่ าอยู่อย่างยังยืน
ภายใต้วสิ ัยทัศน์ของเทศบาลนครขอนแก่น

วิสัยทัศน์ การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

“ศูนย์ กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน
สังคมเอื*ออาทร สันติสุข
เรี ยนรู้ น่ าอยู่อย่ างยังยืน”
พันธกิจ
C. การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
6. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
D. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

พันธกิจที การเพิมขีดความสามารถขององค์ กรในการบริหารราชการท้ องถิน
ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาศักยภาพขององค์กร
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านร่ างกาย จิตใจ และปั ญญา
เพิมประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิมความสามารถในการจัดหารายได้
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การประชาชน
เพิมประสิ ทธิ ภาพการจัดสรรและบริ หารงบประมาณ
พันธกิจที การสร้ างสั งคมสั นติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชี วติ และทุนทางสั งคม
ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
6. การสร้างเครื อข่ายและความ
ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ
เข้มแข็งภาคประชาชน
และพัฒนาท้องถิน
เปิ ดพื0นทีและโอกาสให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ร่ วมกันพัฒนาท้องถิน
3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
ประชาชนและปฏิรูปการศึกษา
พัฒนาการเข้าถึงการศึกษาทั0งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
สรรหา สร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
สร้างสังคมรักการอ่าน
7. การพัฒนาระบบความปลอดภัยใน
เพิมศักยภาพในการป้ องกันการเกิดสาธารณภัย
ชีวติ และทรัพย์สิน
เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพการรักษาความปลอดภัยในชุมชนและ
ทรัพย์สินสาธารณะ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด อาชญากรรมและอุบตั ิเหตุดา้ น
การจราจรในท้องถิน
;. การเพิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
เพิมศักยภาพเศรษฐกิจชุ มชน ตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง
9. การอนุ รักษ์วฒั นธรรม และภูมิ
อนุรักษ์และส่ งเสริ มประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน
ปั ญญาท้องถิน
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ผา่ นศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน
H. การพัฒนาคุณภาพการให้บริ การ
ส่ งเสริ มสุ ขภาวะร่ างกาย จิตใจ สังคมและปั ญญา
สาธารณสุ ขและคุณภาพชีวติ
กระจายอํานาจด้านสุ ขภาพ
>. การสร้างสังคมเอื0ออาทร
พัฒนาการเข้าถึงบริ การสาธารณะของผูด้ อ้ ยโอกาส
ส่ งเสริ มกระบวนการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และสังคม
สงเคราะห์อย่างมีส่วนร่ วม

-

พันธกิจที - การเพิมศักยภาพในการแข่ งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
8. การเร่ งรัดการจัดการนํ0าท่วมให้มี
เพิมประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันนํ0าท่วม และการบําบัดนํ0าเสี ย
ประสิ ทธิ ภาพ
10. การพัฒนาระบบการคมนาคมทีมี
พัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่ ง และการจราจรทีมีความ
ความเหมาะสมกับสภาพของเมือง
เหมาะสมกับสภาพของเมือง
CC. การเร่ งรัดปรับปรุ งโครงสร้าง
พัฒนาโครงสร้างพื0นฐาน การวางผังเมืองและควบคุมการใช้
พื0นฐานและผังเมือง
ประโยชน์ทีดินให้เป็ นไปตามผังเมืองและมีความเหมาะสมต่อการอยู่
อาศัยอย่างยังยืน
เพิมพื0นทีสี เขียวของเมือง
C6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อม

ปรับพฤติกรรมและปลูกจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อมในท้องถิน
เพิมประสิ ทธิ ภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ งปฏิกลู และของเสี ย
ป้ องกันและควบคุมมลพิษทางนํ0า อากาศและเสี ยง
พัฒนาสุ ขาภิบาลอาหารแบบบูรณาการ
CD. การพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน
เสริ มสร้างปั จจัยพื0นฐานทางเศรษฐกิจเพือสนับสนุนการลงทุนและ
การท่องเทียว
ส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมกระตุน้ เศรษฐกิจและการลงทุน
ของเมือง

0

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่ น พ.ศ. 33 - 356
แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น เป็ นแผนทีมุ่งการพัฒนาแบบองค์รวม ทีครอบคลุมทุกมิติใน
ด้านเศรษฐกิ จ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมและความมันคง เพือพัฒนาคุณภาพชี วิตทีสร้าง
โอกาสและอาชีพทีตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัด

วิสัยทัศน์
“ขอนแก่นเมืองน่ าอยู่ มุ่งสู่ มหานครแห่ งอาเซียน”

พันธกิจ
C. เสริ มสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พลเมืองมีความสุ ข
6. พัฒนาให้เป็ นเมื องน่ าอยู่และเป็ นต้นแบบของการพัฒนาและบริ หารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ
D. พัฒ นาให้ เป็ นศู น ย์ก ลางของอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม นํ0า โขง (GMS) ทั0ง ด้า นเศรษฐกิ จ การ
คมนาคมและทรัพยากรมนุษย์ เพือมุ่งสู่ การเป็ นมหานครสู่ อาเซี ยน
เป้าประสงค์ รวม
C. อัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลียเพิมขึ0นและมีเสถียรภาพ
6. โครงสร้างพื0นฐานทีเกียวกับการให้บริ การด้านการพัฒนาคุณภาพคนมีความคลอบคลุม
มากขึ0น
D. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมถูกใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและความคุม้ ค่า
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ ที การพัฒนาเศรษฐกิจให้ มีความมันคงและมีความสามารถทางการแข่ งขัน
การผลิตภาคเกษตรมีความเข้มแข็งและยังยืนเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและอุตสาหกรรมพื0นฐานสามารถรองรับการแข่งขัน
พัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพภาคการตลาด การค้า การลงทุ น บริ ก ารและเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน
พัฒนาคุณภาพการท่องเทียวและบริ การ
ยุทธศาสตร์ ที การพัฒนาคุณภาพคนและสั งคม
ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวติ ทีดีมีความสุ ข
สร้างสังคมและเศรษฐกิจรากฐานให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ ที - การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อมเพือการพัฒนาอย่ างยังยืน
บูรณาการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมเพือใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมและยังยืน
ยุทธศาสตร์ ที 0 การเสริมสร้ างความมันคง และความปลอดภัยในชี วติ และทรัพย์ สิน
เสริ มสร้างความมันคงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
เตรี ยมความพร้อมเพือรับมือภัยพิบตั ิ
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ยุทธศาสตร์ ที 3 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
พัฒ นาการบริ ห ารงานจัง หวัด แบบบู ร ณาการเพื อตอบสนองประโยชน์ สุ ข ของ
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ ที 5 การพัฒนาสู่ มหานครแห่ งอาเซียน
เป็ นเมื อ งหลั ก (Growth Center) ในภู มิ ภ าคอาเซี ยนที เติ บ โตอย่ า งสมดุ ล ที ให้
ความสําคัญกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีเข้มแข็ง เป็ นธรรม และเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม

กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถินในเขต
จังหวัดขอนแก่ น พ.ศ. 33 - 339
กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินในเขตจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.
6;;H – 6;;8 เป็ นกรอบทิศทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองสวนท้องถินในเขต
จังหวัดขอนแก่น โดยได้ทบทวนจากกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินในเขต
จังหวัดขอนแก่น(พ.ศ.6;;9-6;;>) ทีองค์กรปกครองส่ วนท้องถินในจังหวัดขอนแก่นและภาคส่ วนต่างๆ ได้
ร่ วมกันคิดและจัดทําขึ0น
มีวตั ถุ ประสงค์เพือให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นมี การบูรณาการโครงการพัฒนาทีจะ
ดํา เนิ น การร่ ว มกัน ภายใต้ก รอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ น โดยกรอบ
ยุทธศาสตร์ ฯ มี ความสอดคล้องและเชื อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาในระดับต่างๆ และ
ตอบสนองต่อปั ญหาความต้องการของประชาชนในเขตพื0นทีจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ศกั ยภาพการพัฒนา
และอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นในเขตจังหวัดขอนแก่น โดยกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ดังนี0

วิสัยทัศน์
“ขอนแก่ น เมื อ งน่ าอยู่ เป็ นศู น ย์ ก ลางการเรี ย นรู้ และ
เมืองหลักเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

พันธกิจ
C. พัฒนาคนให้มีคุณภาพมีทกั ษะในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
6. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
D. สร้างภูมิคุม้ กันให้กบั คนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลียนแปลงอย่างมีเหตุผล
7. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชือมโยงการค้า การลงทุน
การบริ การ และการท่องเทียว
;. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ ง ระบบบริ การสาธารณะ ระบบป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิ ทธิ ภาพและได้มาตรฐาน
9. บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์มีความสมดุลอย่างยังยืน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถินในเขตจังหวัดขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ ที การพัฒนาคุณภาพคนและสั งคม
พัฒนาระบบบริ การทางสังคมให้มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้อย่างทัวถึงเท่าเทียม
พัฒนา ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนในการจัดการศึกษาที
มีคุณภาพในทุกระดับ
เพิมโอกาสทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ อย่างทัวถึงและมีคุณภาพ
เสริ มสร้ างค่านิ ยม คุ ณธรรม จริ ยธรรม จิตสาธารณะและวัฒนธรรมที ดี งามแก่เด็ก
และเยาวชน
สร้างเสริ มสุ ขภาวะทีดีท0 งั ร่ างกายและจิตใจอย่างทัวถึง
พัฒนาความรู ้และทักษะในการดูแลสุ ขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน
พัฒนา ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลื อกการแพทย์
พื0นบ้านและสมุนไพร
พัฒนาส่ งเสริ มและสนับสนุนการกีฬาสู่ ความเป็ นเลิศและการกีฬาเพือออกกําลังกาย
ยุทธศาสตร์ ที การพัฒนาเมืองและชุ มชนให้ น่าอยู่
พัฒนาระบบสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการชุ มชนเมืองและชนบทอย่างทัวถึ งและ
เป็ นระบบ โดยมีการวางผังเมือง การป้ องกันและควบคุมปั ญหาสิ งแวดล้อม
พัฒนาการคมนาคมขนส่ งและระบบการให้บริ การขนส่ งมวลชน
พัฒนาพื0นทีสาธารณะและการพักผ่อนหย่อนใจ
พัฒนาเพิมประสิ ทธิ ภาพระบบและเครื อข่ายการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ท้องถินให้มีประสิ ทธิ ภาพและได้มาตรฐาน
พัฒนา ส่ งเสริ มและสนับสนุ นระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชน
แบบมีส่วนร่ วม
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้หมู่บา้ น/ชุมชนปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข

<
ยุทธศาสตร์ ที - การพัฒนาเศรษฐกิจชุ มชนเพือการแข่ งขัน
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพือการเพิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน
ส่ ง เสริ ม ความร่ วมมื อระหว่า งภาคเอกชนและสถานศึ ก ษาในการศึ ก ษาวิจยั เพื อ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิมสิ นค้า
ส่ งเสริ ม สนับสนุ นกระบวนการเรี ยนรู ้และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการประกอบอาชีพ
พัฒ นาคนให้ ส ามารถประกอบอาชี พ ได้อย่างหลากหลาย เท่ าทัน สอดคล้องกับ
แนวโน้มการจ้างงานและเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน
พัฒนาและส่ งเสริ มเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้
พัฒนาและเชือมโยงการท่องเทียวชุมชน
ยุทธศาสตร์ ที 0 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อมเพือการพัฒนาอย่ างยังยืน
เสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมของชุ มชนและเครื อข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อมในท้องถินให้คงอยูอ่ ย่างยังยืน
อนุรักษ์ ฟื0 นฟูและเพิมพื0นทีป่ า ป่ าชุมชนและป่ าต้นนํ0าลําธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
พัฒนาฟื นฟูแหล่งนํา แหล่งนําใต้ดินและการบริ หารจัดการนําอย่างเป็ นระบบและมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่ วม
เพิ)มประสิ ทธิ ภาพการจัดการขยะชุมชน สิ) งปฏิกลู และนําเสี ย
เสริ มสร้ างการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการอนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืชและสัตว์ใน
ท้องถิ)น

การพัฒนาตามแนวนโยบายของผู้บริ หารเทศบาลนครขอนแก่ น

ด้วย “ศรัทธาในภาคประชาชน เชื อมันในพลังท้องถิ น เชื อมโยงสู่ สากล” เทศบาลนคร
ขอนแก่ น ได้พฒั นาอย่างต่อเนื อง โดยการวางรากฐานของการพัฒนาเมื องสู่ ความเป็ นเมื องน่ าอยู่ ก่ อเกิ ด
ศัก ยภาพที โดดเด่ น ในการเป็ นศู นย์ก ลางทางด้านต่ างๆ ในระดับ ภู มิ ภาคมาโดยตลอด ทั0งด้านการเป็ น
ศูนย์กลางด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านการคมนาคมขนส่ ง และด้านการท่องเทียว รวมถึ งการแสดง
ศักยภาพของนครแห่ งกิจกรรมในเทศกาลสําคัญต่างๆ อย่างสมําเสมอ นอกจากนั0นยังเป็ นทีประจักษ์ในการ
เป็ นผูน้ าํ การบริ หารปกครองท้องถินด้วยรางวัลต่างๆ ทั0งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทีการันตีการ
ทํางานของนครขอนแก่นอย่างต่อเนื อง อันเป็ นหลักประกันทีแสดงถึ งความมันใจและเห็นความสําคัญใน
การกระจายอํานาจคืนกลับสู่ ภาคประชาชนอย่างแท้จริ ง เพือสร้างสรรค์พลังชุ มชนท้องถินอย่างไม่หยุดนิ ง
สร้างจิตสํานึ กของคนในสังคมเข้ามามีส่วนร่ วมและการสร้างความรู ้ สึกความเป็ นเจ้าของเมืองร่ วมกันใน
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บริ บทต่างๆ อาทิ การดูแลการจัดการสาธารณู ปโภค สิ งแวดล้อม การมีส่วนร่ วมจัดการศึกษาทั0งในระบบ
และนอกระบบ การมีส่วนร่ วมในการดูแลสุ ขภาพของประชาชนในชุ มชน พัฒนาสู่ ความเป็ นเมืองน่ าอยู่
การประยุกต์วฒั นธรรมประเพณี ทอ้ งถินให้สอดคล้องกับยุคสมัย โดยผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ ตลอดจน
แนวโน้มการพัฒนาเมื องยุค ใหม่จะมี ค วามซับซ้อนและเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะในปี 2558
ประเทศไทยจะเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน หรื อ AEC ดังนั0นจะส่ งผลกระทบทั0งทางบวกและลบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมเมืองขอนแก่น มีผลกระทบต่อบุคคลและชุ มชนทั0งทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลียง
ไม่ได้ การจัดเตรี ยมความพร้ อมของนครขอนแก่น คื อ การเตรี ยมคนและชุ มชนท้องถิ นควบคู่ไปกับการ
จัดเตรี ยมโครงสร้ างพื0นฐานและระบบต่างๆ ให้นครขอนแก่นเท่าทันและทัดเทียมกับการเปลี ยนผ่านครั0ง
สําคัญทีสุ ดอีกครั0งของประเทศ ด้วยการเรี ยนรู ้ถึงการแบ่งปั นมากกว่าการแข่งขัน เพือความสมดุ ลในการ
พัฒนาเศรษฐกิ จและสิ งแวดล้อม อันจะนําพาไปสู่ ชุมชนท้องถิ นและสังคมแห่ งความสุ ข เป็ นเป้ าหมาย
สําคัญ จึ งกําหนดนโยบายในการขับ เคลื อนการพัฒ นาเมื อง มุ่ งวางรากฐานของการพัฒ นาเมื องสร้ าง
จิตสํานึ กของคนในสังคม พัฒนาสู่ ความเป็ นเมื องน่ าอยู่ เพือประโยชน์ สุขของประชาชนเป็ นเป้ าหมาย
สํ า คัญ ภายใต้ก ารพัฒ นาตามนโยบายของผู ้บ ริ หารเทศบาลนครขอนแก่ น นํ า โดย นายธี ร ะศัก ดิd
ฑีฆายุพนั ธุ์ นายกเทศมนตรี นครขอนแก่น กําหนดนโยบายหลัก 7 ด้าน ดังนี0
. นโยบายด้ าน : เพิมขีดความสามารถขององค์ กรในการบริหารงานท้ องถินอย่ างมีส่วนร่ วม
เป็ นนโยบายที ยึดหลักการบริ หารงานภายใต้การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย โดยมี
พระมหากษัต ริ ย ์ท รงเป็ นองค์ พ ระประมุ ข น้ อ มนํา หลัก การบริ ห ารกิ จ การบ้า นเมื อ งที ดี อาศัย หลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริ หารกิ จการเทศบาล อย่างมีปริ ทธิ ภาพ รวดเร็ ว เท่าเที ยมทัวถึ งและเป็ นธรรม
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ด้วยความซื อสัตย์ สุ จริ ต โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
โดยมีแนวทางการดําเนินนโยบาย ดังนี0
การพัฒนาองค์กรเทศบาลนครขอนแก่น ให้เป็ นองค์กรธรรมาภิบาลบริ หารงานด้วย
ความซื อสัตย์ สุ จริ ต โปร่ งใส คุ ม้ ค่า เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทํางานของ
หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ให้กระชับ รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพ พร้อมเป็ นหน่วยงานทีมีความเป็ นเลิศใน
การบริ การประชาชน
พัฒนาศักยภาพและยกระดับทรัพยากรบุคคล ซึ งประกอบด้วย คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ ก
สภาท้องถิน บุคลากรของเทศบาล ผูน้ าํ ชุ มชน กลุ่มตัวแทนเครื อข่ายภาคประชาสังคม ด้วยการส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นการสร้างองค์ความรู ้เพือสร้างวัฒนธรรมให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้และจัดการความรู ้ให้เกิ ด
ประโยชน์ สู งสุ ดต่ อ สั ง คมโดยรวม เพื อเตรี ย มพร้ อ มให้ เท่ า ทัน และทัด เที ย มในการรั บ มื อ กับ การ
เปลียนแปลงทีเกิดขึ0น จากการก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ของประเทศไทยในปี ๒๕๕๘
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มภาคประชาชนในการบริ ห ารจัด
การเมือง ด้วยวิธีการกําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาโดยให้ประชาชนเป็ นศูนย์กลางในการร่ วมคิด
ร่ วมทํา ร่ วมตรวจสอบ ในการพัฒนาและขับเคลือนเทศบาลนครขอนแก่นไปพร้อมกัน
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ส่ งเสริ มการทํางานแบบเชื อมประสานความร่ วมมือระหว่างองค์กร โดยการสร้างภาคี
เครื อข่ายการทํางานร่ วมระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นด้วยกัน ส่ วนราชการทีเกียวข้อง ภาคเอกชน
องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนประชาชนเพือบูรณาการความร่ วมมือ และการทํางานร่ วมกันในการแก้ไข
ปั ญหาต่างๆ อย่างเป็ นระบบ
ส่ งเสริ มให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามตําแหน่งหน้าที และความรู ้ความสามารถและ
สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของเทศบาลนครขอนแก่นให้ดีข0 ึน เพือให้สามารถดําเนินชีวิตอย่างมี
ศัก ดิd ศรี และจัดให้ มี ส วัส ดิ ก ารตามความเหมาะสมกับ สภาพการทํางาน และสถานการณ์ ค่ าครองชี พ ที
เปลียนแปลง
สร้างวินยั และวัฒนธรรมในองค์กรให้ทุกคนยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
พัฒนาเครื องมือเครื องใช้ในการปฏิบตั ิงาน โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ใช้ เพือให้สามารถบริ การข้อมูลประชาชนได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ พร้อมผลักดันให้เทศบาล
นครขอนแก่นเป็ นเทศบาลแห่ง ไอซี ที (ICT)
. นโยบายด้ าน : การพัฒนาคุณภาพชี วติ และทุนทางสั งคม
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นบุคคล กลุ่มบุคคล ชุ มชนได้มีส่วนร่ วมและเรี ยนรู ้กนั ในการพัฒนา
คุ ณภาพชี วิตและทุนทางสังคม เพือสร้ างสรรค์สังคม ชุ มชน และครอบครัวที เอื0ออาทรต่อกัน โดยมี แนว
ทางการดําเนินนโยบาย ดังนี0
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน
การศึกษา ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการศึกษาตลอดชี วติ ด้วยการบูรณาการและ
เชื อมโยง การศึกษาในระบบและนอกระบบ ตามอัธยาศัย ให้เหมาะสมและสอดรับกับกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ
ทั0งผูเ้ รี ยนในระบบ กลุ่มผูข้ าดโอกาส ผูส้ ู งอายุ ผูบ้ กพร่ องในด้านต่างๆ ฯลฯ โดยเชิ ญชวนผูเ้ กี ยวข้องทั0ง
ครอบครั ว ผู ้ป กครองและกรรมการสถานศึ ก ษาได้ แ สดงบทบาทเข้า ร่ ว มจัด การศึ ก ษา เพื อให้ เกิ ด
กระบวนการเรี ยนรู ้และเข้าใจชี วิต และการเปลียนแปลงได้อย่างเท่าทันและทัดเทียมในการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน ด้วยความภาคภูมิใจในตนเอง และชุ มชนท้องถินนครขอนแก่น รวมทั0งการปรับเปลี ยนทัศนคติ
และเข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
ศาสนา ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น สนั บ สนุ น และ
ส่ งเสริ มการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้เข้าใจมากขึ0น ถึงแก่นแท้ของศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ น อันเป็ นการพัฒนาสติปัญญา และพัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูค้ น
ชุมชน สิ งแวดล้อมและธรรมชาติ
การกีฬาและการละเล่นต่างๆ สนับสนุ นและส่ งเสริ มการกีฬาทั0งการแข่งขัน
เพือมุ่งสู่ ความเป็ นเลิ ศและมุ่งสู่ นกั กี ฬาอาชี พและกี ฬาซึ งเป็ นการละเล่นประเภทต่างๆ ตามความต้องการ
ของบุคคลและกลุ่มบุคคลทีหลากหลาย เช่น สเกตบอร์ ด จักรยานประเภทต่างๆ ฯลฯ
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จัดให้มีกองทุนเพือส่ งเสริ มและสนับสนุ นการศึกษา ทุกสาขาและทุกระดับ
รวมทั0งประสานเชื อมต่อในเรื องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กบั เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึ ง
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพ
การสร้างสังคมเอื0ออาทร ด้วยการบูรณาการขับเคลือนภารกิจ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ0ง
กัน เพือปลุกจิตสํานึ กให้ชาวขอนแก่นได้ตระหนักและหวนคืนกลับมา ดูแลซึ งกันและกัน เรี ยนรู ้ทีจะ “ให้”
และ “รับ” อย่างมีคุณค่าและมีศกั ดิdศรี อย่างเสมอภาค
การสร้างสังคมทีมีความเสมอภาคและมีศกั ดิdศรี ของความเป็ นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น สิ งที เกิ ด ประโยชน์ ก ับ ประชาชนทัวไปรวมถึ ง
ผูด้ ้อ ยโอกาส ผูส้ ู ง อายุ เยาวชน สตรี คนพิ ก ารและผูป้ ่ วยโรคเอดส์ ให้ มี ค วามเป็ นอยู่ที ดี ข0 ึ น สามารถ
ดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข
สร้ างนวัตกรรมในการปรั บปรุ งสาธารณู ปโภคขั0นพื0นฐานสําหรับ ผูพ้ ิการ
ผูส้ ู งอายุ เด็ก สตรี มีครรภ์ ฯลฯ เพือให้มีความสะดวกสบายในการดํารงชีวติ ในสังคม
การพัฒนาด้านสาธารณสุ ขและส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ
ส่ งเสริ มการดําเนิ นกิ จกรรมด้านการเสริ มสร้ างสุ ขภาพของประชาชนและ
การบริ การสาธารณสุ ขขั0นพื0นฐานทีมีคุณภาพ อย่างทัวถึง
กระจายอํานาจด้านสุ ขภาพสู่ ประชาชนโดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่ วมคิด ร่ วมสร้างระบบสุ ขภาพของชุ มชน ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถินในการดูแลสุ ขภาพ
ด้วยตนเอง เข้าถึงการจัดการสุ ขภาวะชุมชนโดยชุมชน
ผลักดันให้มีการกระจายความรู ้ดา้ นสุ ขภาพและทักษะทีจําเป็ นลงสู่ ชุมชน
ผลักดันให้เกิ ดศูนย์สร้างสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ เพือตอบสนองความต้องการและ
ความจําเป็ นด้านสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ ให้สามารถเข้าถึงการบริ การสาธารณสุ ขได้รวดเร็ วและทัวถึง
ส่ งเสริ ม ความรู ้ ค วามเข้าใจในการบริ โภคอาหารที ปลอดภัย ไม่ ก่ อให้เกิ ด
มลภาวะ ตามโครงการเส้นทางอาหารปลอดภัย
ดําเนิ นการสร้ างและส่ งเสริ มเครื อข่ายดูแลปกป้ องพิทกั ษ์สิทธิd และคุ ม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค ให้ประชาชนได้รับการคุม้ ครองและเป็ นธรรมจากการบริ โภค
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
รณรงค์ ส่ งเสริ มการสร้ า งจิ ต สํ า นึ ก สาธารณะด้ า นการบริ หารจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมและพลังงานแก่บุคลากรเทศบาลตลอดจนประชาชนด้วยหลักการใช้
ให้นอ้ ยและใช้อย่างคุม้ ค่า
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการสร้ างเครื อข่าย การจัดการทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างประหยัด โดยการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน เช่น การจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่ วม ตั0งแต่ตน้ ทาง การจัดการขยะในครัวเรื อน ตลอดจนการพัฒนาแนวทางการแปรรู ปขยะ มา

<
ผลิ ตปุ๋ ยชี วภาพเพื อรั ก ษาสิ งแวดล้อม แปรรู ป ขยะให้ เป็ นพลัง งานไฟฟ้ าและนํ0า มัน ตลอดจนการเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการนําขยะมารี ไซเคิลเพือลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกเพือลดภาวะโลกร้อน เป็ นต้น
การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ภาคประชาชน โดยการบริ หารจัด การบ้ า นเมื อ งแบบ
ธรรมาภิ บาล โดยยึดหลักการ มีส่วนร่ วม โปร่ งใส กระจายอํานาจ โดยส่ งเสริ มให้ภาคประชาชนเข้ามามี
บทบาทในกระบวนการร่ วม รับรู ้ ร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมตรวจสอบต่อการพัฒนาเมืองให้คนจน
อยูด่ ี คนมีอยูไ่ ด้ ตลอดจนสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ สร้างความรู ้สึกความเป็ นเจ้าของเมืองร่ วมกัน
-. นโยบายด้ าน : การเพิมศักยภาพของเมือง
การพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณูปโภค สาธารณู ปการ รองรับการเป็ นเมืองศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจภาคอีสาน เช่น การจัดระบบและเสริ มสร้างมาตรการการบําบัดนํ0าเสี ยและป้ องกันนํ0าขังและ
นํ0าท่ ว มในเขตเทศบาลการพัฒ นาระบบขนส่ ง มวลชนให้ เป็ นศู น ย์ก ลางการคมนาคมและการขนส่ ง
(Logistics Hub) ระดับภูมิภาค
การสร้างขอนแก่นให้เป็ น เมืองมหานครสี เขียว (Green City) เพิมปอดของเมือง ด้วย
การพัฒนาปรับปรุ งภูมิทศั น์สวนสาธารณะ เพิมพื0นทีสี เขียวให้สวยงาม น่าอยู่ เพือเป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อน
ใจและเป็ นแหล่งท่องเทียวของเมืองขอนแก่น
ปรับปรุ งสถานทีท่องเทียวและทีพักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาลให้สะอาด เรี ยบร้อย
สวยงามและปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาสถานทีใหม่ๆ ให้เกิดขึ0น
จัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
ส่ งเสริ มและสนับสนุ น การดูแลรักษาความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน โดยให้งานอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) เป็ นอาสาสมัครในการเฝ้ าระวัง
ความปลอดภัยตามชุ ม ชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น และ การส่ งเสริ ม และสร้ างการมี ส่ วนร่ วมภาค
ประชาชนในการรักษาความปลอดภัยโดยการติดตั0งกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดโดยเน้นการสนับสนุ นกิ จกรรมการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในชุ มชน เพือเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของเครื อข่ายความร่ วมมือของ
ประชาชน เป็ นหูเป็ นตาในการแจ้งเตือนภัย
การพัฒนาศักยภาพการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมทั0ง
ด้านบุคลากร เครื องมือเครื องใช้ในการปฏิบตั ิอย่างเพียงพอ
การร่ วมมื อกับทุกภาคส่ วนในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการจราจรและ
ลดอุบตั ิเหตุ
การส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการบูรณาการปฏิ บตั ิงานร่ วมขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถินอืน หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆ ทีเกียวข้อง

<0. นโยบายด้ าน : การพัฒนาเพิมศักยภาพทางเศรษฐกิจมุ่งสู่ มหานคร
เพือรองรับการเป็ นเมื องมหานคร สิ งสําคัญที ต้องเตรี ยมรับรอง คื อ การพัฒนาศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของเมืองให้ได้มาตรฐานทีดี จึงเป็ นบทบาทสําคัญยิงทีเทศบาลนครขอนแก่นซึ งถือเป็ นองค์กร
รัฐทีจะต้องเข้าไปมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นในการพัฒนา ภายใต้ขอบเขตและอํานาจหน้าที
จึงมีแนวนโยบายในการดําเนินการดังนี0
ส่ งเสริ มสนับสนุ นและยกระดับกิจกรรม เพือสร้างการท่องเทียวกระตุน้ เศรษฐกิจของ
จังหวัดด้วยกิจกรรมทีหลากหลายทั0งทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและเทศกาล ตลอดทั0งปี (Event City :
เมืองแห่ งเทศกาล) เช่น งานสงกรานต์เทศกาลดอกคูนเสี ยงแคนและถนนข้าวเหนี ยว ออกพรรษาไต้ประทีป
โคมไฟและวิถีอีสาน บุญคูนเมือง ปี ใหม่ขอนแก่นปาร์ ต0 ีปีแสงและอืนๆ
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เกิดการจัดประชุ มสัมมนาและแสดงสิ นค้าในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ โดยการประสานงานกับภาครัฐและเอกชน (MICE City : เมืองแห่ งการสัมมนา) เพือให้
เกิดรายได้แก่ธุรกิจท้องถินและกระตุน้ การท่องเทียวภายในจังหวัด
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นภาคี เครื อข่ายที มี ส่ วนเกี ยวข้องในการขับเคลื อนการพัฒนา
เมืองขอนแก่นให้เป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical hub)
สร้ างองค์ความรู ้ สร้ างอาชี พ และสร้ างช่ องทางจําหน่ าย ตลอดจนการส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นกลุ่มผูป้ ระกอบการ SME และภาคประชาชนทีประสงค์จะเริ มต้นอาชี พให้มีรายได้เกิ ดขึ0นอย่าง
ยังยืน

บทที 5
บัญชีโครงการพัฒนา
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ภายใต้วิสยั ทัศน์
“ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื%ออาทร
สันติสขุ เรียนรู ้ น่าอยู่อย่างยังยืน”
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

บัญชีสรุ ปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
เทศบาลนครขอนแก่ น
ปี 2557
ยุทธศาสตร์

ปี 2558

ปี 2559

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

รวม 3 ปี

งบประมาณ จํานวน
(บาท)

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

พันธกิจที 1
การเพิมขีดความสามารถขององค์ กรในการบริหารราชการท้ องถิน
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพองค์ กร
เป้ าประสงค์ : บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ

13

9,302,500

เป้ าประสงค์ : ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ

53

4,285,200

207

49,419,410

12

1,640,520

12

2

450,000

2

450,000

2

เป้ าประสงค์ : มีระบบการทํางานที.มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์ : บริ หารงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ5

รวมพันธกิจที 1

-

-

9,302,500
-

-

-

13
-

9,302,500

39

27,907,500

53

4,285,200

1,640,520

231

52,700,450

450,000

6

1,350,000

-

-

-

-

-

275

63,457,110

27

11,393,020

27

11,393,020

329

86,243,150

31

9,638,000

31

9,638,000

31

9,638,000

93

28,914,000

69

33,857,900

47

25,589,600

47

25,589,600

163

85,037,100

พันธกิจที 2
การสร้ างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้ วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
2. ยุทธศาสตร์ : การสร้ างเครือข่ ายและความเข้ มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ : ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ของประชาชนและ
ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ@นและคุณภาพ
การศึกษาได้มาตรฐาน
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เป้ าประสงค์ : พัฒนาการจัดเก็บรายได้

13

บัญชีสรุ ปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
เทศบาลนครขอนแก่ น
ปี 2557
ยุทธศาสตร์

ปี 2558

ปี 2559

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

รวม 3 ปี

งบประมาณ จํานวน
(บาท)

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

พันธกิจที 2 (ต่ อ)
การสร้ างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้ วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สิน
เป้ าประสงค์ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

18

2,951,000

18

2,951,000

18

2,951,000

54

8,853,000

4

22,142,500

4

22,142,500

4

22,142,500

12

66,427,500

17

8,050,000

17

8,050,000

17

8,050,000

51

24,150,000

11

3,889,600

11

3,889,600

11

3,889,600

33

11,668,800

8

2,932,300

8

2,932,300

8

2,932,300

24

8,796,900

158

83,461,300

136

75,193,000

136

75,193,000

430

233,847,300

5. ยุทธศาสตร์ : การเพิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
6. ยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ัญญาท้ องถิน
เป้ าประสงค์ : ส่งเสริ มประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ.น
7. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพการให้ บริการสาธารณสุ ขและ
คุณภาพชีวติ
เป้ าประสงค์ : มีสถานบริ การสาธารณสุขและอัตราป่ วยลดลง
8. ยุทธศาสตร์ : การสร้ างสังคมเอือF อาทร
เป้ าประสงค์ : ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมสามารถเข้าถึงบริ การสาธารณะ
ครอบคลุมและทัว. ถึง
รวมพันธกิจที 2
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เป้ าประสงค์ : ชุมชนมีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจที.ดีข@ ึน

บัญชีสรุ ปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
เทศบาลนครขอนแก่ น
ปี 2557
ยุทธศาสตร์

ปี 2558

ปี 2559

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

รวม 3 ปี

งบประมาณ จํานวน
(บาท)

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

พันธกิจที 3
การเพิมศักยภาพในการแข่ งขันทางเศรษฐกิจ
9. ยุทธศาสตร์ : การเร่ งรัดการจัดการนําF ท่ วมให้ มปี ระสิทธิภาพ
เป้ าประสงค์ : ลดปั ญหานํ@าท่วมขังบนพื@นผิวจราจร

29

56,200,000

-

-

-

-

29

56,200,000

2

4,505,000

-

-

-

-

2

4,505,000

42

84,211,300

-

-

-

-

42

84,211,300

8

1,304,000

8

1,304,000

8

1,304,000

24

3,912,000

4

9,748,200

4

9,748,200

4

9,748,200

12

29,244,600

รวมพันธกิจที 3

85

155,968,500

12

11,052,200

12

11,052,200

109

178,072,900

รวมทัFงสิFน

518

302,886,910

175

97,638,220

175

97,638,220

868

498,163,350

10. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบคมนาคมทีมีความเหมาะสม

88

กับสภาพของเมือง
เป้ าประสงค์ : เพิ.มประสิ ทธิภาพระบบขนส่งมวลชนและการจราจร
11. ยุทธศาสตร์ : การเร่ งรัดการปรับปรุงโครงสร้ างพืนF ฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ : มีโครงสร้างพื@นฐานและผังเมืองที.มีความเหมาะสม
ต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยัง. ยืน
12. ยุทธศาสตร์ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
เป้ าประสงค์ : มีสิ.งแวดล้อมที.ดีต่อการดํารงชีวติ
13. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน
เป้ าประสงค์ : มีนกั ท่องเที.ยว และการลงทุนที.เพิ.มมากขึ@น
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สารบัญโครงการ

พันธกิจที 1
สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 1. การเพิ?มขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิ?น
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 1. บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

โครงการ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
โครงการพัฒนาบุคลากร
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผูบ้ ริ หารและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น สํานักปลัดเทศบาล
ประชุมพนักงานครู เทศบาล ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
สํานักการศึกษา
โครงการอบรมและส่งเสริ มงานวันครู (16 มกราคม ของทุกปี )
สํานักการศึกษา
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น
สํานักการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริ การสาธารณสุขขั7นพื7นฐานใน ศสมช สํานักการสาธารณสุขฯ
โครงการประชุมประจําเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)
สํานักการสาธารณสุขฯ
เทศบาลนครขอนแก่น
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเนื?องในวัน อสม.แห่งชาติ
สํานักการสาธารณสุขฯ
โครงการทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)เทศบาลนครขอนแก่น สํานักการสาธารณสุขฯ
ค่าใช้จ่ายในการสัมนาเชิงปฏิบตั ิการจัดทํางบประมาณประจําปี อย่างมีส่วนร่ วมกองวิชาการและแผนงาน
โครงการอบรมเว็บไซต์ Joomla
กองวิชาการและแผนงาน
โครงการอบรมให้ความรู ้ Microsoft Office 2010
กองวิชาการและแผนงาน
โครงการอบรมการเขียนโปรแกรม
กองวิชาการและแผนงาน

สารบัญโครงการ

หน้ า
117
117
118
118
119
119
120
121
122
122
123
123
124

พันธกิจ : 1. การเพิ?มขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิ?น
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 2. ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ
ที
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
เครื? องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เครื? องสํารองไฟคอมพิวเตอร์
เครื? องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สําหรับงานประมวลผล
เครื? องพิมพ์ Multifuction ชนิดฉี ดหมึก (Inkjet) ระบบหมึกแท็ง
เครื? องพิมพ์ Multifuction ชนิดฉี ดหมึก (Inkjet)
เครื? องพิมพ์ แบบฉี ดหมึก (Inkjet) ระบบหมึกแท็ง
เครื? องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
เครื? องสแกนเนอร์สาํ หรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริ การ แบบที? 2
เครื? องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เครื? องสํารองไฟคอมพิวเตอร์
เครื? องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉี ดหมึก (Inkjet) ระบบหมึกแท็ง
เครื? องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้
เครื? องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เครื? องสํารองไฟคอมพิวเตอร์
เครื? องพิมพ์แบบฉี ดหมึก (Inkjet) ระบบหมึกแท็ง
เครื? องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เครื? องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เครื? องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้
เครื? องสํารองไฟคอมพิวเตอร์
เครื? องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
เครื? องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จอภาพชนิด LCD หรื อ LED
เครื? องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
จัดซื7อเครื? องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จัดซื7อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Brain Library Standard
เครื? องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เครื? องพิมพ์เอกสารเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดํา สําหรับกระดาษ A3
เครื? องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
เครื? องสํารองไฟคอมพิวเตอร์
เครื? องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการคลัง
สํานักการคลัง
สํานักการคลัง
สํานักการคลัง
สํานักการคลัง
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
โรงเรี ยนเทศบาลคุม้ หนองคู
โรงเรี ยนเทศบาลคุม้ หนองคู
โรงเรี ยนเทศบาลคุม้ หนองคู
โรงเรี ยนเทศบาลคุม้ หนองคู
โรงเรี ยนเทศบาลคุม้ หนองคู

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 1. การเพิ?มขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิ?น

หน้ า
126
126
127
127
127
128
128
128
129
129
130
130
130
131
131
131
132
132
132
133
133
134
134
134
134
135
135
135
136
136

ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 2. ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ
ที
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

โครงการ
จัดซื7อเครื? องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เครื? องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้
เครื? องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เครื? องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้
จัดซื7อเครื? องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
เครื? องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉี ดหมึก (Inkjet) ระบบหมึกแท็ง
เครื? องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เครื? องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เครื? องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้
จัดซื7อเครื? องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ ส7 นั
เครื? องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
เครื? องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที? 1
เครื? องสํารองไฟคอมพิวเตอร์
เครื? องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เครื? องสํารองไฟคอมพิวเตอร์
เครื? องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้
เครื? องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เครื? องสํารองไฟคอมพิวเตอร์
เครื? องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เครื? องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
อุปกรณ์ป้องกันเครื อข่าย (Firewall)
อุปกรณ์จดั เก็บ Log File ระบบเครื อข่าย
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch)

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทัน
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทัน
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี?ยม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี?ยม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี?ยม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี?ยม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านตูม
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักสวัสดิการสังคม
สํานักสวัสดิการสังคม
สํานักสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 1. การเพิ?มขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิ?น
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาศักยภาพองค์กร

หน้ า
136
137
137
137
138
138
138
139
139
139
140
140
140
141
141
142
142
143
143
144
144
145
146

เป้ าประสงค์ (Goal) : 3. มีระบบการทํางานที?มีประสิ ทธิภาพ
ที
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
โครงการประชุมคณะผูบ้ ริ หารหัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล
โครงการติดตามยุทธศาสตร์โดยสภาเทศบาล
โครงการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครู เทศบาล
โครงการแข่งขันกีฬาเชื?อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน"แบงค์-บาล"
โครงการพัฒนาการบริ หารงานเทศบาล
กล้องวีดีโอระบบดิจิตอล
โทรทัศน์สี LED
โทรทัศน์สี LED พร้อมติดตั7งสายเคเบิ7ล
เครื? องบันทึกเสี ยงแบบดิจิตอล
กล้องถ่ายภาพนิ?งระบบดิจิตอล
เครื? องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู
เครื? องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู
โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี7ระดับ 3-6
ตูเ้ หล็กบานเลื?อนกระจก
ตูเ้ หล็กบานเลื?อนทึบ
ตูเ้ หล็กบานเลื?อนทึบ(ทรงสูง)
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี7
พัดลมตั7งพื7นแบบ 3 ขา
เครื? องต้มนํ7าร้อนแบบถังสแตนเลส
ถังใส่น7 าํ เย็น
เครื? องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
เครื? องอัดจารบีแบบใช้ปrั มโยก
ชุดเครื? องดนตรี
ตูส้ ญ
ั ญาณไฟฉุกเฉิ นพร้อมไฟหมุน
เครื? องขยายเสี ยงพร้อมอุปกรณ์
ชุดผจญเพลิง(นอร์แม็ค)
หัวฉี ดแบบไร้แรงสะท้อนกลับ
รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์เคลื?อนที?เร็ วพร้อมอุปกรณ์ดบั เพลิง
เครื? องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศหายใจ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
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

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 1. การเพิ?มขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิ?น
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3. มีระบบการทํางานที?มีประสิ ทธิภาพ

หน้ า
148
148
149
149
150
151
151
152
152
152
153
153
153
154
154
154
155
155
155
156
156
156
157
157
158
158
159
160
161
162

ที
โครงการ
31 เครื? องสกัดคอนกรี ตระบบไฟฟ้ า พร้อมดอกสกัด
32 โครงการให้บริ การซองใส่สูติบตั ร
33 โครงการปรับปรุ งหน่วยเลือกตั7งและจํานวนผูม้ ีสิทธิsเลือกตั7ง
ในเขตเทศบาล
34 กล้องถ่ายภาพนิ?งระบบดิจิตอล
35 เครื? องรับส่งวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี?ชนิดติดตั7งในยานพาหนะ
36 ชุดสัญญาณไฟวับวาบพร้อมเครื? องขยายเสี ยงอิเลคทรอนิคส์ไซเรน
37 ตูเ้ หล็กสูงบานเปิ ดมือจับ
38 เก้าอี7พลาสติกแบบมีพนักพิงแถวยาว 4 ที?นง?ั
39 เก้าอี7พนักพิง ระดับ 3-6
40 กล้องวงจรปิ ด CCTV
41 กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล
42 เครื? องต้มนํ7าร้อนสแตนเลส
43 ปรับปรุ งผิวถนน คสล.สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร ทั7ง 2 สถานี
44 ปรับปรุ งห้องนํ7าชาย-หญิง สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น
45 ทาสี ตีเส้นเครื? องหมายจราจร ทั7ง 2 สถานี
46 ตูเ้ ก็บแบบฟอร์ม

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล

หน้ า
163
164
164

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
(กิจการขนส่ง)
สํานักปลัดเทศบาล
(กิจการขนส่ง)
สํานักปลัดเทศบาล
(กิจการขนส่ง)
สํานักปลัดเทศบาล
(กิจการขนส่ง)
สํานักปลัดเทศบาล
(กิจการขนส่ง)
สํานักปลัดเทศบาล
(กิจการขนส่ง)
สํานักปลัดเทศบาล
(กิจการขนส่ง)
สํานักปลัดเทศบาล
(กิจการขนส่ง)
สํานักปลัดเทศบาล
(กิจการขนส่ง)
สํานักปลัดเทศบาล
(กิจการขนส่ง)
สํานักปลัดเทศบาล
(สถานธนานุบาล 1)

165
166
167

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 1. การเพิ?มขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิ?น
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3. มีระบบการทํางานที?มีประสิ ทธิภาพ

168
168
168
169
169
169
170
170
171
171

ที
47 ตูเ้ ซฟ

โครงการ

48 เก้าอี7
49 ตูเ้ ก็บแบบฟอร์ม
50 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
51 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื?อน 4 ล้อ เครื? องยนต์ดีเซล
มีกาํ ลังไม่นอ้ ยกว่า 70 แรงม้า
52 ชุดหัวเจาะคอนกรี ตพร้อมอุปกรณ์ติดตั7งเพื?อติดตั7งกับรถตักหน้า-ขุดหลัง
53 ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมชนิดพับได้ ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 5 เมตร
54 กล้องระดับ ขนาดกําลังขยายไม่นอ้ ยกว่า 30 เท่า
55 รถยนต์บรรทุกกระบะขับเคลื?อน 2 ล้อ ขนาด 1 ตัน
56 เครื? องดูดฝุ่ น
57 กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล
58 จัดซื7อตูเ้ หล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื?อน 3 ชั7น
59 จัดซื7อชั7นวางรองเท้าเหล็ก 3 ชั7น
60 จัดซื7อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี7แบบมีพนักพิง
61 จัดซื7อตูล้ อ็ กเกอร์เก็บเอกสาร
62 จัดซื7อพัดลมติดผนัง
63 จัดซื7อคูลเลอร์น7 าํ สแตนเลส
64 จัดซื7อถังเก็บนํ7าไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร
65 จัดซื7อเครื? องปรับอากาศชนิดแขวน
66 จัดซื7อโทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาด 32 นิ7ว
67 จัดซื7อวิทยุเทป ซีดีและ MP3 แบบกระเป๋ าหิ7ว
68 จัดซื7อตูเ้ ย็นขนาดไม่ต?าํ กว่า 8 คิวฟุต
69 จัดซื7อเครื? องปัr มนํ7าอัตโนมัติ
70 จัดซื7อเครื? องตัดหญ้าแบบข้อแข็งสะพายไหล่

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
(สถานธนานุบาล 1)
สํานักปลัดเทศบาล
(สถานธนานุบาล 1)
สํานักปลัดเทศบาล
(สถานธนานุบาล 2)
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

หน้ า
171

สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการคลัง
สํานักการคลัง
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

173
174
175
175
176
176
176
177
177
177
178
178
178
179
179
179
179
180
180

172
172
172
173

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 1. การเพิ?มขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิ?น
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3. มีระบบการทํางานที?มีประสิ ทธิภาพ
ที

โครงการ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

หน้ า

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
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89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

จัดซื7อเครื? องซักผ้าแบบถังเดี?ยวอัตโนมัติ
จัดซื7อหม้อหุงข้าว
จัดซื7อเครื? องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์
จัดซื7อกล้องถ่ายรู ประบบดิจิตอล
จัดซื7อกล้องถ่ายรู ประบบดิจิตอล พร้อมเลนส์
จัดซื7อรถชมวิวไฟฟ้ า

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
ก่อสร้างห้องรับประทานอาหารและห้องประกอบอาหารกลางวัน(ศพด.วัดป่ าชัยวัน
สํานักการศึกษา
ก่อสร้างกําแพงโดยรอบบริ เวณศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2
สํานักการศึกษา
ต่อเติมครัวด้านหลังศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2
สํานักการศึกษา
ติดตั7งเหล็กดัดหน้าต่างให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2
สํานักการศึกษา
ติดตั7งประตูอลูมิเนียมบานสวิงกั7นห้อง ให้กบั ศพด.โนนหนองวัด 2
สํานักการศึกษา
จัดซื7อเครื? องดนตรี วงโยธวาทิต
โรงเรี ยนเทศบาลวัดกลาง
จัดซื7อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี7
โรงเรี ยนเทศบาลคุม้ หนองคู
จัดซื7อโต๊ะประชุมขนาด 14 ที?นง?ั
โรงเรี ยนเทศบาลคุม้ หนองคู
จัดซื7อเก้าอี7โครงเหล็กบุนวม
โรงเรี ยนเทศบาลคุม้ หนองคู
จัดซื7อตูเ้ หล็ก
โรงเรี ยนเทศบาลคุม้ หนองคู
จัดซื7อเครื? องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์
โรงเรี ยนเทศบาลคุม้ หนองคู
จัดซื7อจอรับภาพ
โรงเรี ยนเทศบาลคุม้ หนองคู
จัดซื7อวิทยุเทป ซีดีและ MP3 แบบกระเป๋ าหิ7ว
โรงเรี ยนเทศบาลคุม้ หนองคู
จัดซื7อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี7
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนชัย
ต่อเติมรั7วโรงเรี ยน
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนชัย
จัดซื7อกล้องวีดีโอดิจิตอล
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทัน
จัดซื7อเครื? องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ พร้อมจอรับภาพ
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทัน
จัดซื7อโต๊ะทํางาน
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทัน
จัดซื7อเครื? องปรับอากาศชนิดแขวน
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทัน
ปรับปรุ งถนนภายในโรงเรี ยน
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทัน
ก่อสร้างศาลาที?พกั หน้าอาคารเรี ยนอนุบาล
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทัน
ปรับปรุ งห้องเรี ยน อาคาร
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทัน
ก่อสร้างลานจอดรถ คสล.
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทัน
ก่อสร้างที?จอดรถด้านหลัง อาคาร 1
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทัน

180
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181
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181
182
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183
183
184
184
185
185
185
186
186
186
186
187
187
187
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188
188
188
189
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สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 1. การเพิ?มขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิ?น
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3. มีระบบการทํางานที?มีประสิ ทธิภาพ
ที
101 จัดซื7อเครื? องเล่นสนาม

โครงการ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

หน้ า
190

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
129

จัดซื7อพัดลมโคจร
ปรับปรุ งพื7นอาคารอเนกประสงค์โรงยิมเนเซี?ยม
จัดซื7อชุดเครื? องแต่งกายวงโยธวาทิต
จัดซื7อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล พร้อมเลนส์
จัดซื7อกล้องถ่ายวีดีโอดิจิตอล
จัดซื7อเครื? องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์พร้อมติดตั7ง
จัดซื7อจอรับภาพมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์พร้อมติดตั7ง
จัดซื7อเครื? องดนตรี วงโยธวาทิต
จัดซื7อเครื? องดนตรี สากล
จัดซื7อสว่านแท่นไฟฟ้ า
ปรับปรุ งด้านหลังอาคาร 1
ต่อเติมกันสาดอาคาร 1
ต่อเติมกันสาดอาคาร 3
ปูกระเบื7องอาคาร 3
ปรับปรุ งพื7นที?หน้าอาคาร 2 พร้อมปรับปรุ งระบบท่อระบายนํ7า
เปลี?ยนบานเฟี7 ยมไม้หอ้ งเรี ยนอนุบาล
จัดซื7อเครื? องปรับอากาศ
จัดซื7อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
จัดซื7อกล้องวีดีโอ
ปรับปรุ งพื7นอาคาร 4
ปรับปรุ งห้องเรี ยนว่างให้เป็ นห้องเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
ก่อสร้างรั7วอนุบาล
ก่อสร้างรั7วรอบสระนํ7า
ขุดลอกและปรับปรุ งขอบสระ
ขุดเจาะบ่อบาดาล
ติดตั7งกันตก
ติดตั7งหม้อแปลงไฟฟ้ าระบบ 22 KV ขนาด 250 KVA
ก่อสร้างห้องอาบนํ7า

โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี?ยม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี?ยม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี?ยม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี?ยม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี?ยม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี?ยม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี?ยม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี?ยม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี?ยม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี?ยม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี?ยม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี?ยม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี?ยม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี?ยม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านตูม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง

190
190
191
191
191
191
192
192
192
193
193
194
194
194
195
195
195
196
196
196
196
197
197
197
198
198
198
198

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 1. การเพิ?มขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิ?น
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3. มีระบบการทํางานที?มีประสิ ทธิภาพ
ที
โครงการ
130 ปรับปรุ งอาคารเรี ยนที?วา่ งให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
ทักษะงานอาชีพด้านการให้บริ การที?พกั

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง

หน้ า
199

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

จัดซื7อโต๊ะอาหาร
ปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายในโรงเรี ยนเทศบาลบ้านศรี ฐาน
ปรับปรุ งอาคารเรี ยนเดิมเป็ นโรงอาหาร โรงเรี ยนเทศบาลบ้านศรี ฐาน
จัดซื7อโทรทัศน์ LCD ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 40 นิ7ว
จัดซื7อเครื? องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์พร้อมติดตั7ง
จัดซื7อจอรับภาพ
จัดซื7อเครื? องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์พร้อมติดตั7ง
จัดซื7อจอรับภาพ
จัดซื7อเครื? องเสี ยงและไมโครโฟน
จัดซื7อเครื? องบดใบไม้
จัดซื7อโต๊ะคอมพิวเตอร์
จัดซื7อโต๊ะตรวจโรคตัวแอล
จัดซื7อโต๊ะวางเครื? องมือสแตนเลส
จัดซื7อโต๊ะพับอเนกประสงค์
จัดซื7อเก้าอี7กลมสแตนเลส
จัดซื7อเก้าอี7ทาํ งาน
จัดซื7อเก้าอี7มีพนักพิง
จัดซื7อเก้าอี7นง?ั รอรับบริ การ
จัดซื7อเก้าอี7ทรงสูงปรับระดับได้
จัดซื7อเครื? องปรับอากาศชนิดติดผนัง
จัดซื7อเครื? องปรับอากาศชนิดติดผนัง
จัดซื7อตูเ้ อกสาร
จัดซื7อตูล้ ิ7นชักเหล็ก 3 ชั7น
จัดซื7อตูเ้ อกสารกระจกบานเลื?อนขนาดยาว 6 ฟุต
จัดซื7อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ7นชัก
ตูเ้ หล็กเก็บเอกสารแฟ้ ม 4 ชั7น 32 ช่อง
จัดซื7อตูเ้ ก็บแบบฟอร์มแบบ 10 ลิ7นชัก
จัดซื7อตูเ้ หล็ก

โรงเรี ยนเทศบาลบ้านศรี ฐาน
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านศรี ฐาน
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านศรี ฐาน
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง

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

199
199
200
200
200
201
201
201
201
201
202
202
202
202
203
203
203
204
204
204
205
205
205
205
206
206
206
206

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 1. การเพิ?มขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิ?น
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3. มีระบบการทํางานที?มีประสิ ทธิภาพ
ที
โครงการ
159 จัดซื7อโต๊ะวัดความยาวเด็กเล็ก
160 จัดซื7อฉากบังตา 3 ตอน
161 จัดซื7อพัดลมโคจร

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ

หน้ า
207
207
207

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

เครื? องฟอกอากาศ
จัดซื7อกล้องวีดีโอ
จัดซื7อโทรโข่ง
จัดซื7อวิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ
จัดซื7อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
จัดซื7อเครื? องอัดฉี ดล้างรถ
จัดซื7อเครื? องชัง? นํ7าหนักเด็ก
จัดซื7อเครื? องวัดความดันดิจิตอล
จัดซื7อตูต้ รวจสารปนเปื7 อนในอาหาร
จัดซื7อเครื? อง Innerscan
จัดซื7อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 10 ลบ.เมตร
จัดซื7อรถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิ ดข้าง ขนาด 1 ตัน
แบบถังบรรทุกขยะสแตนเลส
จัดซื7อรถบรรทุกสิ บล้อกระบะชนิดสแตนเลส
ปรับปรุ งหัวเก๋ งรถบรรทุกนํ7าพร้อมถังนํ7าขนาดไม่นอ้ ยกว่า 6,000 ลิตร
และอุปกรณ์ติดตั7ง
จัดซื7อรถยนต์ปิคอัพติดตั7งระบบยกเทด้วยระบบไฮโดรลิค
จัดซื7อรถยนต์บรรทุกขยะแบบเอนกประสงค์ขนาด 14 ลบ.หลา
จัดซื7อกรงดักสุนขั
จัดซื7อเครื? องอัดจารบี
จัดซื7อเครื? องเล่นของเด็ก
จัดซื7อพัดลมดูดอากาศ
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมห้องนํ7า
โต๊ะเอนกประสงค์
เก้าอี7พลาสติกชนิดมีพนักพิง
เต็นท์ผา้ ใบ
เครื? องขยายเสี ยงและอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั7ง

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

207
208
208
208
208
209
209
209
209
210
210
210

สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ

210
211

สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักสวัสดิการสังคม
สํานักสวัสดิการสังคม
สํานักสวัสดิการสังคม
สํานักสวัสดิการสังคม

211
211
212
212
212
212
213
213
213
214
214

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 1. การเพิ?มขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิ?น
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3. มีระบบการทํางานที?มีประสิ ทธิภาพ
ที
187
188
189
190

โครงการ
รถเข็นนัง? คนพิการแบบพับได้ (Wheelchair)
รถเข็นนัง? คนพิการแบบพับได้ พร้อมที?นง?ั ถ่าย (Wheelchair)
รถจักรยานสามล้อกระบะพ่วงข้าง
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแถลงข่าวการดําเนินกิจกรรมของเทศบาล

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักสวัสดิการสังคม
สํานักสวัสดิการสังคม
สํานักสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน

หน้ า
214
215
215
215

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

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมศูนย์ ICT ชุมชน
จัดซื7อเก้าอี7ทาํ งาน
จัดซื7อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี7
จัดซื7อตูบ้ านเลื?อนทึบ 4 ฟุต
ตูก้ นั ชื7น
พัดลมระบายอากาศ ขนาด 18 นิ7ว
พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ7ว
รถเข็นพื7นเหล็กชั7นเดียว
เครื? องอัดเสี ยง
ตูเ้ ย็น 2 ประตู
กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล พร้อมเลนส์
กล้องวีดีโอดิจิตอล
เครื? องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ชุดไมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์
สว่านไฟฟ้ า
ชุดสื? อประกอบการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
ค่าปรับปรุ งห้องประชุมและห้องทํางาน ศูนย์พฒั นาทักษะ
และการเรี ยนรู ้ ICT ขอนแก่น

กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน

216
217
218
218
219
219
220
220
221
221
222
222
222
223
223
223
224

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 1. การเพิ?มขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิ?น
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 4. บริ หารงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิs
ที
โครงการ
1 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมจัดทําสรุ ปผลการดําเนินงานในรอบปี 2556
2 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวิจยั และประเมินผล

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน

หน้ า
226
226

พันธกิจที 2
สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 2. การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 6. ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
ที
โครงการ
1 โครงการเสริ มสร้างศักยภาพการกระจายอํานาจ
และมีส่วนร่ วมของเทศบาลนครขอนแก่น
2 โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน
3 โครงการ"นครขอนแก่นเทควันโดแชมป์ เปี7 ยนชิพ" ครั7งที? 4

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

หน้ า
230

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล

231
232

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

โครงการศิลปะกับชุมชน(วาดเส้นพื7นฐาน)
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด ครั7งที? 7
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการแข่งขันกีฬาภายในชุมชนหนองใหญ่ 1-4
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการ "ค่ายแสงส่องใจ" ครั7งที? 2 ประจําปี การศึกษา 2556
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการศิลปะประเทศอนุภูมิภาค
สํานักปลัดเทศบาล
ลุ่มแม่น7 าํ โขงและประชาคมอาเซี?ยน
โครงการสอบธรรมศึกษาสร้างความดีถวายพ่อหลวง
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
สํานักปลัดเทศบาล
ประจําปี งบประมาณ 2557
โครงการจักรยานล้อเดียวพาเที?ยวพระธาตุขามเก่น ครั7งที? 4
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการงานมหกรรมจักรยานวันปลอดรถประจําปี 2557(Car free day 2014 สํานักปลัดเทศบาล
โครงการใจเดียวกันปั? นเพื?อพ่อหลวง ครั7งที? 6
สํานักปลัดเทศบาล
ประชุมวิชาการนานาชาติดา้ นการปกครองส่วนท้องถิ?น
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการสรุ ปผลงานการจัดกิจกรรมประจําปี 2556
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการสานสัมพันธ์นอ้ งพี?มิตรไมตรี 4 องค์กร
สํานักปลัดเทศบาล
การจัดวิง? ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั7งที? 10
สํานักปลัดเทศบาล
การประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนย่อย
สํานักสวัสดิการสังคม
กิจกรรมอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
สํานักสวัสดิการสังคม
การรณรงค์ยตุ ิความรุ นแรงที?มีต่อสตรี และเด็กในเขตเทศบาลนครขอนแก่น สํานักสวัสดิการสังคม
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมต่อกิจกรรม
สํานักสวัสดิการสังคม
กีฬาภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเวทีชาวบ้าน
สํานักสวัสดิการสังคม
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
สํานักสวัสดิการสังคม
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเลือกตั7งประธานชุมชน
สํานักสวัสดิการสังคม
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทํากิจกรรมศูนย์เพื?อนใจวัยรุ่ น
สํานักสวัสดิการสังคม
โรงเรี ยนเทศบาลวัดกลางและโรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนชัย
สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 2. การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 6. ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง

ที
โครงการ
26 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสร้างเครื อข่ายเยาวชน
สมาชิกทูบีนมั เบอร์วนั เทศบาลนครขอนแก่น
27 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมบ้านสี ขาวชุมชนสี ขาว
28 โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เพื?อนใจวัยรุ่ น
(TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)
29 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม"ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง"
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

232
233
233
234
235
236
236
238
239
240
240
241
242
243
244
245
246
246
247
248
248
248

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักสวัสดิการสังคม

หน้ า
249

สํานักสวัสดิการสังคม
สํานักสวัสดิการสังคม

250
251

สํานักสวัสดิการสังคม

251

30 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่ วม
31 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น

กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน

252
253

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ7นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
ที
โครงการ
1 โครงการ "เข้าวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา"
2 โครงการแข่งขันนักเรี ยนคนเก่งของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น มวางแผนพัฒนาด้านการจัดการศึกษาโรงเรี ยน
3 โครงการประชุ
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
4 โครงการอบรมพัฒนาครู กลุ่มสาระเรี ยนรู ้เพื?อยกระดับผลการศึกษา
5 โครงการอบรมพัฒนาครู เฉพาะด้านเพื?อการคัดกรองและช่วยเหลือ
นักเรี ยนที?มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
โครงการอบรมพัฒนาผูบ้ ริ หารและพนักงานเทศบาลฯ สู่ประชาคม
6 อาเซียน
ส่งเสริ มการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและกิจกรรมประเมิน
7 คุณภาพ
การศึกษา ภายในและภายนอกของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น
8 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอน

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา

หน้ า
255

สํานักการศึกษา

255
256

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

257
257

สํานักการศึกษา
258
สํานักการศึกษา
259

สํานักการศึกษา

260

ของครู ในโรงเรี ยนเทศบาลนครขอนแก่น
สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ7นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
ที
โครงการ
9 โครงการสัมมนาเครื อข่ายวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ?น
ระดับกลุ่มจังหวัดที? 12
10 ปฐมวัย
11 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักการศึกษา

หน้ า
261

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

261
262

12 กิจกรรมจัดการโฮงมูนมังมีชีวติ (พิพิธภัณฑ์เมืองขอนแก่น)
13 โครงการอนุรักษ์และฟื7 นฟูวฒั นธรรมอีสาน
14
พัฒนาบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
15 โครงการอบรมฟื7 นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กและเยาวชนชาย
ขอบ
ในสังคมเมือง
16 โครงการสร้างสังคมรักการอ่าน
17 โครงการ Book Bike
18 แข่งขันกีฬาโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
19 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
20 โครงการกีฬาเยาวชนคนขอนแก่น
21 โครงการศูนย์เยาวชน
22 โครงการเส้นทางสายรุ ้ง
23 โครงการปลูกจิตสํานึกรักษ์ส?ิ งแวดล้อม
24 โครงการเพิ?มทักษะการป้ องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
25 กิจกรรมร่ วมงานประเพณี ทอ้ งถิ?น
26 โครงการเข้าค่ายเก็บตัวฝึ กซ้อมนักกีฬา ตัวแทนเทศบาลนักเรี ยนใน
โรงเรี ยน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

262
264
265

สํานักการศึกษา

266

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

267
268
269
270
271
271
272
273
274
274
275

27

สํานักการศึกษา

275

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

276
277
277
278
278

โครงการส่งเสริ มและพัฒนากีฬานักเรี ยนโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลฯ
28 โครงการจัดการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
29 โครงการจัดการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
30 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
31 โครงการเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน
32 โครงการห้องเรี ยนขอบฟ้ ากว้าง (ตามโครงการ 1 โรงเรี ยน 2 ระบบ)
33 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ?นที?จดั ทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น
34 KHONKAEN LOVE MUSIC FESTIVAL

สํานักการศึกษา

279
279

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ7นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
ที

โครงการ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

หน้ า

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

นิทรรศการให้ความรู ้มหัศจรรย์พนั ธุ์ไม้นานาชาติ
โครงการตรวจประเมินผลงาน
โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดงานชุมชนลูกเสื อท้องถิ?นไทย
โครงการจัดกิจกรรมค่ายเด็กและเยาวชน
โครงการจัดค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
โครงการจัดศูนย์ประสานงานการจัดการความรู ้ประชาคมอาเซียน
โครงการส่งเสริ มและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวติ
โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ?น
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ
โครงการจัดทําศูนย์การเรี ยนรู ้สาํ หรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา
โครงการพัฒนาการบริ หารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ?น (SBMLD)
โครงการจัดพิพิธภัณฑ์วดั วุฒารามให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
โครงการเล่าเรื? อง"เมืองเก่า" วัดจอมศรี บ้านศรี ฐาน
โครงการศูนย์เยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่น
โครงการชุมนุมลูกเสื อท้องถิ?นไทย
โครงการปั? นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ใจเดียวกัน ปั? นเพื?อพ่อหลวง"
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เปิ ดโลกออทิสติก
โครงการการศึกษาพิเศษมารี ยน์ ิรมล
โครงการสร้างสังคมแห่งการอ่าน
โครงการสอนภาษาอังกฤษสําหรับเด็กในชุมชนบ้านเลขที? 37
โครงการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้แก่เด็กและเยาวชนชุมชนโนนชัย 1
โครงการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้แก่เด็กและเยาวชนชุมชนสามเหลี?ยม 3
โครงการอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน
โครงการบรรพชาสามเณร (วัดศรี นวล)
โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (วัดธาตุ)

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

279
280
280
280
281
281
281
282
282
282
282
283

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

283
284
284
285

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

285
286
286
287
288
288
289
289
290
290

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ7นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
ที

โครงการ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

หน้ า

61 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (วัดหนองแวงพระอารามหลวง)
62
63
64
65
66
67
68
69

โครงการสวดสรภัญญะ (วัดศรี สว่างโนนทัน)
โครงการสวดสรภัญญะ (วัดวุฒาราม)
โครงการสวดสรภัญญะ (วัดกลาง)
โครงการสวดสรภัญญะ (วัดศรี ธาตุบา้ นตูม)
โครงการแข่งขันโยธวาทิตชิงแชมป์ ประเทศไทย
โครงการอิ?มอรุ ณ
โครงการอิ?มอุ่น
โครงการอิ?มท้องมื7อเช้า

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
โรงเรี ยนเทศบาลวัดกลาง
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนชัย
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด

291
291
292
292
292
293
293
294
294

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 2. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ : 4. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โครงการ
หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
โครงการรณรงค์ป้องกันภัยและระงับอัคคีภยั
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่น ประจําปี
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. และกิจกรรมต่างๆ
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการฝึ กอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวน
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการฝึ กซ้อมการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุทกภัยและวาตภัย
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการฝึ กซ้อมดับเพลิงประจําเดือน
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการฝึ กอบรม ยุว อปพร.
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการทาสี ตีเส้นจราจรและขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการจัดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและจัดระเบียบสิ นค้าภายในเขต

หน้ า
296
296
297
298
298
298
299
299
299

การตั7งวางจําหน่ายเทศบาลนครขอนแก่น
10 โครงการอํานวยการจราจรบริ เวณด้านหน้าโรงเรี ยน
ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

สํานักปลัดเทศบาล

300

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 2. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ : 4. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ที
โครงการ
11 โครงการฝึ กอบรมเครื อข่ายอาสาสมัครป้ องกัน

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

หน้ า
300

12
13
14
15
16
17
18

และระงับอัคคีภยั ในสถานประกอบการ
โครงการกําจัดสิ? งที?อาจก่อให้เกิดอัคคีภยั ในชุมชน 4 เขต
โครงการฝึ กซ้อมการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสารเคมีและวัตถุอนั ตรายรั?วไหล
โครงการฝึ กซ้อมร่ วมเครื อข่ายการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการฝึ กอบรมการใช้วทิ ยุคมนาคมชนิดสังเคราะห์ความถี?
โครงการส่งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกัน แก้ไขปั ญหายาเสพติด
และสาธารณภัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
โครงการฝึ กอบรม อปพร. ประเภทจัดตั7ง
โครงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื?องในวัน อปพร.

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล

300
301
301
302
302

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล

303
304

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 5. การเพิ?มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 9. ชุมชนมีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจที?ดีข7 ึน
ที
โครงการ
1 ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาสิ? งแวดล้อม
และเพิ?มรายได้ทอ้ งถิ?น
2 ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการทําความสะอาดถนนสายหลัก
3 ส่งเสริ มชุมชนเก็บขนขยะเอง
4 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกองทุนตั7งตัว

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุขฯ

หน้ า
306

สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักสวัสดิการสังคม

307
308
308

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 6. การอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ?น
เป้ าประสงค์ (Goal) : 10. ส่งเสริ มประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ?น
ที
โครงการ
1 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
2 โครการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายพ่อหลวง

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล

หน้ า
310
310

โครงการจัดพิธีวางพานพุม่ เฉลิมพระเกียรติ
โครงการประดับตกแต่งไฟและธงเฉลิมพระเกียรติ
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนสัมพันธ์
โครงการบูรณะองค์เจดียพ์ ระธาตุนครเดิม(วิหารคด)
โครงการพัฒนาคุณธรรมนําชีวติ ให้มีความสุข
โครงการศาสนา หลักธรรมคําสอน สร้างสันติสุขความรักในครอบครัว
โครงการอนุรักษ์ สื บสานวัฒนธรรมท้องถิ?นฟ้ อนเตี7ยโนนทัน
โครงการไตรสิ กขาพัฒนาชาวพุทธต้นแบบ
โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้วฒั นธรรมภาคเหนือ
โครงการทําบุญตักบาตรวันขึ7นปี ใหม่
โครงการจัดงานประเพณี สุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูน-เสี ยงแคน
และถนนข้าวเหนียว - ประเพณี ออกพรรษาไต้ประทีปบูชาพุทธกตัญ‚ู
14 โครงการจัดงานประเพณี วนั เข้าพรรษา
15 โครงการจัดงานประเพณี ทอดเทียนระหว่างพรรษาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
16 โครงการทําบุญกฐินให้กบั วัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
17 โครงการอนุรักษ์ฟ7ื นฟูประเพณี และวัฒนธรรม
ของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

311
311
312
313
313
314
314
315
315
316
317

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักสวัสดิการสังคม

318
318
319
320

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 7. การพัฒนาคุณภาพการให้บริ การสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 11. มีสถานบริ การสาธารณสุขและอัตราป่ วยลดลง
ที
โครงการ
1 โครงการส่งเสริ มสุขภาพไต เนื?องในวันไตโลกประจําปี 2557
(World Kidney Day 2014)
2 โครงการพัฒนาอาสาสมัครเพื?อนพนักงานบริ การหญิงเพื?อป้ องกันโรคเอดส์
3 โครงการสุขภาพดีมีหลักประกัน

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

หน้ า
322

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการสาธารณสุขฯ

323
324

4
5
6
7
8
9
10
11

โครงการฟื7 นฟูสุขภาพและพัฒนาเครื อข่ายเพื?อคุณภาพชีวติ คนพิการ
โครงการส่งเสริ มสุขภาพมารดาและทารกระหว่างตั7งครรภ์และหลังคลอด
โครงการรู ้เท่าทันมัจจุราชสี ชมพู
โครงการสถานีความสุขผูส้ ูงอายุ
โครงการร้านอาหารติดดาว
โครงการรณรงค์ลดการใช้น7 าํ มันทอดซํ7าเพื?อผลิตนํ7ามันไบโอดีเซล
โครงการอาหารปลอดภัยครอบครัวพอเพียง
โครงการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผูค้ า้ ทําความสะอาดตลาดสด

สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ

325
326
327
328
329
329
330
332

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 8. การสร้างสังคมเอื7ออาทร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 12. ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมสามารถเข้าถึงบริ การสาธารณะครอบคลุมและทัว? ถึง
ที
โครงการ
1 โครงการจ้างนักเรี ยนนักศึกษา ช่วงปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อน
2 โครงการอิ?มท้องอุ่นใจใกล้บา้ นกับร้านข้าวแกงนํ7าใจคนในชุมชน
3 พิการ
และผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4 โครงการเพาะเห็ดนางฟ้ าและเห็ดฟาง
5 โครงการ"ออกร้านธารากาชาดประจําปี "
6 กิจกรรมสงเคราะห์ครอบครัวผูป้ ระสบปั ญหาความเดือดร้อน
ยากจนและด้อยโอกาส
7 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมออกเยีย? มชุมชนเคลื?อนที? (คนขอนแก่นไม่ทอดทิ7งกัน)
8 แบ่งปั นนํ7าใจเพื?อผูด้ อ้ ยโอกาส (อิ?มท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรี ยน)

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล

หน้ า
334
334
334

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักสวัสดิการสังคม

336
336
337

สํานักสวัสดิการสังคม
สํานักสวัสดิการสังคม

338
339

พันธกิจที 3
สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 3. การเพิ?มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 9. การเร่ งรัดการจัดการนํ7าท่วมให้มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 13. ลดปั ญหานํ7าท่วมขังบนพื7นผิวจราจร
ที
โครงการ
1 ก่อสร้างท่อระบายนํ7าตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล
เขต 4 จํานวน 11 ซอย
2 ก่อสร้างท่อระบายนํ7าตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักการช่าง

หน้ า
341

สํานักการช่าง

341

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

เขต 1 จํานวน 4 ซอย
ก่อสร้างท่อระบายนํ7าตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล
เขต 2 จํานวน 8 ซอย
ก่อสร้างท่อระบายนํ7าตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล
เขต 3 จํานวน 7 ซอย
ค่าก่อสร้างท่อระบายนํ7า ค.ส.ล.ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/3
ค่าก่อสร้างปรับปรุ งระบบท่อระบายนํ7า ค.ส.ล. ซอยมิตรภาพ 23
ค่าก่อสร้างปรับปรุ งระบบท่อระบายนํ7า ค.ส.ล. ซอยหน้าเมือง 27
โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ7าซอยอนามัย 18 ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี
โครงการก่อสร้างรางระบายนํ7ารู ปตัวยูซอยข้าง รพ.ศูนย์ขอนแก่น
ชุมชนหน้า รพ.ศูนย์
โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ7าพร้อมปรับปรุ งถนน ค.ส.ล.ซอยสร้อยอุดม
(แยกประชาสโมรสร 29) ชุมชนบะขาม
โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ7าซอยประชาสโมสร 24
และซอยแยก(แก้ไขปั ญหานํ7าท่วม) ชุมชนธารทิพย์
โครงการก่อสร้างท่อเหลี?ยมระบายนํ7าข้างหมู่บา้ น บ้านเรา 2
ก่อสร้างวางท่อระบายนํ7าพร้อมรางยู ซอยสุวรรณสาร ชุมชนบะขาม
โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ7า พร้อมทางเท้าถนนรอบเมือง
จากแยกชีท่าขอนถึงแยกถนนชวนชื?น
ค่าก่อสร้างรางระบายนํ7า ค.ส.ล.ซอยนํ7าทิพย์ 3
โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ7า ซอยเหล่านาดี 10/24
เชื?อมซอยเหล่านาดี 6/4 ชุมชนหลังสนามกีฬา 1
โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ7าซอยเหล่านาดี 10/22
พร้อมท่อลอดถนน ชุมชนหลังสนามกีฬา 1

สํานักการช่าง

341

สํานักการช่าง

342

สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

342
343
343
343
344

สํานักการช่าง

344

สํานักการช่าง

345

สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

346
346
347

สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

348
348

สํานักการช่าง

349

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 3. การเพิ?มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 9. การเร่ งรัดการจัดการนํ7าท่วมให้มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 13. ลดปั ญหานํ7าท่วมขังบนพื7นผิวจราจร
ที
โครงการ
18 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ7าซอยเมตตา 1
19 หนองวัด 3
20 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ7าซอยชัยพฤกษ์ 4 รางยู
พร้อมปรับปรุ งถนน ค.ส.ล. ชุมชนโนนทัน 3
21 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ7า ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4
22 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ7าซอยนิรมล 2

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

หน้ า
349
350
350

สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

352
354

23
24
25
26
27
28
.
29

จาก 5 แยกถึงถนนกัลปพฤกษ์ ชุมชนสามเหลี?ยม 1
โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ7า ซอยศรี มารัตน์ 18 ชุมชนสามเหลี?ยม 2
โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ7า ซอยศรี มารัตน์ 20 ชุมชนสามเหลี?ยม 2
วางท่อระบายนํ7า ถ.ศิลปสนิท ฝั?งทิศตะวันออก ชุมชนสามเหลี?ยม 5
โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ7า ซอยมิตรภาพ 17
(ตอนปลาย) ชุมชนหนองแวงตราชู 2
โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ7าซอยบ้านเลขที? 141/48
(แยกถนนกัลปพฤกษ์) ชุมชนวัดป่ าอดุลย์
โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ7า ค.ส.ล. ถนนพิมพิสุต ตอนปลาย
ช่วงจากถนนเทพารักษ์ไปทางทิศตะวันตก ถึงสุดเขตทางรถไฟ
ก่อสร้างปรับปรุ งรางระบายนํ7า ค.ส.ล. รู ปตัววี ถนนเทพผาสุข
(ช่วงจากถนนมิตรภาพไปทางทิศตะวันตก)

สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

354
355
355
356

สํานักการช่าง

356

สํานักการช่าง

357

สํานักการช่าง

357

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 3. การเพิ?มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 10. การพัฒนาระบบคมนาคมที?มีความเหมาะสมกับสภาพของเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : 14. เพิ?มประสิ ทธิภาพระบบขนส่งมวลชนและการจราจร
ที
โครงการ
1 ค่าทีสีตีเส้นถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล รวม 4 สาย
2 โครงการตีเส้นจราจรถนนหน้าแฟลตตํารวจและถนนศรี มารัตน์
(ภายในชุมชนสามเหลี?ยม 2)

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

หน้ า
360
360

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 3. การเพิ?มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 11.การเร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพื7นฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : 15.มีโครงสร้างพื7นฐานและผังเมืองที?มีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยัง? ยืน
ที
โครงการ
1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายนํ7าตามถนน ตรอก ซอย
ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จํานวน 7 ซอย
2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายนํ7าตามถนน ตรอก ซอย
ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จํานวน 14 ซอย
3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายนํ7าตามถนน ตรอก ซอย
ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จํานวน 19 ซอย
4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายนํ7าตามถนน ตรอก ซอย

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักการช่าง

หน้ า
362

สํานักการช่าง

362

สํานักการช่าง

362

สํานักการช่าง

363

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จํานวน 14 ซอย
ค่าก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจรซอยหลังศูนย์ราชการ 14/1
เชื?อมซอยหลังศูนย์ราชการ 14/2
ค่าติดตั7งเครื? องออกกําลังกายกลางแจ้ง ชุมชนเทพารักษ์ 5
ค่าติดตั7งเครื? องออกกําลังกายกลางแจ้ง ชุมชนโนนชัย 1
โครงการก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจร ซอยประชาสโมสร 52
(ซอย 12 นาฬิกา) ชุมชนหนองใหญ่ 1
โครงการก่อสร้างปรับปรุ งลู่วงิ? รอบบึงหนองใหญ่ ชุมชนหนองใหญ่ 3
ใหญ่
โครงการติดตั7งเครื? องออกกําลังกายกลางแจ้ง ชุมชนทุ่งเศรษฐี
โครงการติดตั7งเครื? องออกกําลังกายกลางแจ้ง ชุมชนธารทิพย์
ก่อส้างติดตั7งเครื? องออกกําลังกายกลางแจ้ง ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี
ก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจร ซอยศรี จนั ทร์ 25 ชุมชนศิริมงคล
ก่อสร้างติดตั7งเครื? องออกกําลังกายกลางแจ้ง ชุมชนศรี จนั ทร์พฒั นา
สาร23)
ค่าติดตั7งเครื? องออกกําลังกายกลางแจ้ง ชุมชนสนามกีฬา 1
โครงการปรับปรุ งผิวจราจรถนนหมอชาญอุทิศ
(ช่วงจากแยกถนนสุขสันติถึงถนนข้างหมู่บา้ นไทยสมุทร)
โครงการปรับปรุ งผิวจราจรถนนปรี ชาประสิ ทธิs
(ช่วงจากแยกถนนสุขสันติถึงถนนมิตรภาพ)
โครงการปรับปรุ งผิวจราจรถนนศิลปสนิท
(ช่วงจากแยกถนนหมอชาญอุทิศถึงแยกซอยสวัสดี)
โครงการปรับปรุ งผิวจราจร ถนนศรี มารัตน์
(ช่วงจากแยกถนนหมอชาญอุทิศ ถึงแยกซอยศรี ชาพันธ์)

สํานักการช่าง

363

สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

364
364
364

สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

365
366
366
367
367
367
368
368
369
369

สํานักการช่าง

370

สํานักการช่าง

371

สํานักการช่าง

371

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 3. การเพิ?มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 11.การเร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพื7นฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : 15.มีโครงสร้างพื7นฐานและผังเมืองที?มีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยัง? ยืน
ที
โครงการ
22 โครงการปรับปรุ งผิวจราจร ถนนประสานมิตร
(ช่วงจากถนนมิตรภาพถึงแยกถนนศรี มารัตน์)
23 โครงการปรับปรุ งผิวจราจรซอยพจนา
24 โครงการปรับปรุ งผิวจราจรถนนรอบบึงหนองแวง
และถนนเสรี สมั พันธ์(บางส่วน)
25 โครการก่อสร้างรั7ววัดป่ าอดุลยารามด้านทิศตะวันออกและทิศใต้
26 บอน
27 โครงการติดตั7งเครื? องออกกําลังกายกลางแจ้งพร้อมปรับปรุ งภูมิทศั น์

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักการช่าง

หน้ า
372

สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

373
374

สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

374
375
375

28
29
30

บริ เวณศาลาชุมชนศรี ฐาน 2
โครงการปรับปรุ งพื7นที?บริ เวณศาลาไทยสมุทร
โครงการก่อสร้างศูนย์อาเซี?ยนศึกษาและสําหรับการปฏิบตั ิงาน
ของสํานักการศึกษา
โครงการการปรับปรุ งอาคารศูนย์เยาวชนและครอบครัว
เพิ?มเติมเพื?อรองรับคนพิการ
โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ศาลเจ้าแม่ธรณี บีบมวยผมโรจนเดช

31
32 เมือง
33 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งห้องนํ7าภายในห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์
34 โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณริ มสระนํ7า
ภายในพิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดขอนแก่น
35 ค่าก่อสร้างกําแพงป้ องกันตลิ?งบึงแก่นนคร ช่วงท่านํ7าเจ้าพ่อมเหศักดิs
ถึงท่านํ7าวัดกลางยาวประมาณ 190 เมตร
36 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งฝาปิ ดบ่อพักในผิวจราจร
บริ เวณภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
37 โครงการก่อสร้างทางเท้าเพื?อคนพิการ(โครงการนําร่ องหน้า รพ.ศูนย์ขอนแก่น)
38 โครงการก่อสร้างป้ ายโฆษณาเสาเดี?ยวติดตั7งภายในถนน ซอย
39 โครงการก่อสร้างโครงป้ ายโฆษณาสําหรับติดตั7งป้ ายไวนิล ชนิด 2 แผ่น
40 โครงการก่อสร้างโครงป้ ายโฆษณาสําหรับติดตั7งป้ ายไวนิล ชนิด 3 แผ่น
41 โครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมนํ7าซะขยะ พร้อมสถานีสูบ
บริ เวณหลุมฝังกลบขยะบ้านคําบอน
42 โครงการปรับปรุ งผิวจราจรเพิ?มเติม ถนนประชาสโมสร
ช่วงถนนกลางเมืองถึงถนนหน้าเมือง

สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

376
376

สํานักการช่าง

377

สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

377
378
379
379

สํานักการช่าง

380

สํานักการช่าง

380

สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

380
381
381
382
382

สํานักการช่าง

383

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 3. การเพิ?มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 12. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ? งแวดล้อม
เป้ าประสงค์ (Goal) : 16. มีสิ?งแวดล้อมที?ดีต่อการดํารงชีวติ
ที
1
2
3
4
5
6
7
8

โครงการ
โครงการถังข้าวหมูฟ7ื นฟูชีวติ
โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (low carbon city)
เครื อข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขพิทกั ษ์ส?ิ งแวดล้อม
กล่องคอนกรี ตหมักปุ๋ ยฝังกลบประยุกต์
ชุมชนวัดร่ วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง
ชุมชนวัดร่ วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง
สร้างเครื อข่ายผูค้ ดั แยกขยะ
จัดการขยะอันตราย

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ

หน้ า
385
386
387
388
389
391
393
394

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 3. การเพิ?มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 13. การพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 17. มีนกั ท่องเที?ยวและการลงทุนที?เพิ?มมากขึ7น
ที
1
2
3
4

โครงการ
โครงการแลกเปลี?ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง
โครงการถนนคนเดินขอนแก่น
โครงการเทนนิสสูงอายุขอนแก่นโอเพ่น 2557
กิจกรรมส่ งเสริ มการท่องเที?ยวและกระตุน้ เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการช่าง

หน้ า
396
396
397
398

รายละเอียดโครงการพัฒนา

พันธกิจที
116

การเพิมขีดความสามารถขององค์ กร
ในการบริหารราชการท้ องถิน

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพองค์ กร
เป้ าประสงค์ : บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 1.บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ
ที,

โครงการ

1 โครงการพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์
- เพือเพิมบุคลากรสามารถจัดทํา
แผนพัฒนาของตนได้
- เพือให้บุคลากรได้รับการฝึ ก
อบรมและพัฒนาตามแผนพัฒนา
ของตนเอง
- เพือพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรทางร่ างกายและ
จิตใจตามระดับขั8นของ
ความสําเร็ จ (Milestone)

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพือพัฒนาศักยภาพคณะผูบ้ ริ หาร
คณะผูบ้ ริ หารและสมาชิก สมาชิกเทศบาลนครขอนแก่น
สภาเทศบาลนครขอนแก่น ในด้านสุนทรี ยสนทนา

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- บุคลากรสามารถจัดทําแผน
พัฒนาของตนเองได้
- บุคลากรได้รับการฝึ กอบรม
และพัฒนาตามแผนพัฒนา
ของตนเอง
- บุคลากรสามารถพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองทาง
ร่ างกาย สติปัญญาและจิตใจ
ตามระดับความสําเร็ จ(Milestone)
จัดประชุมคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิก
สภาเทศบาลนครขอนแก่น

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,500,000 6,500,000 6,500,000 บุคลากรทุกคนสามารถ
จัดทําแผนพัฒนาของตนเอง
ทางร่ างกาย สติปัญญาและ
จิตใจตามระดับขั8นของ
ความสําเร็ จ (Milestone)
หมายเหตุ ยกเว้นบุคลากร
ภาคสนาม

75,000

75,000

75,000 คณะผูบ้ ริ หารและสมาชิก
สภาเทศบาลนครขอนแก่น
นําความรู ้ไปพัฒนาองค์กร
ในด้านต่างๆ ให้มีประสิ ทธิภาพ

มากยิงขึ8น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 1.บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

- เพือให้พนักงานครู ในสังกัด
3 ประชุมพนักงานครู
เทศบาล ในสังกัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น รับฟังแนว
นครขอนแก่น
นโยบายจากคณะผูบ้ ริ หารเทศบาล
ทางด้านการศึกษา อันจะเป็ นผล
ให้สามารถดําเนินการจัดการ
ศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบาย
และทําให้เกิดประสิ ทธิภาพและ
เกิดประสิ ทธิผลสูงสุดต่อการ
ศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น
4 โครงการอบรมและส่ง
เสริ มงานวันครู (16
มกราคม ของทุกปี )

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- พนักงานครู และบุคลากรทาง
การศึกษา รวมทั8งพนักงานจ้าง
ในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น เข้าร่ วมประชุม
ไม่นอ้ ยกว่า 500 คน

- เพือให้พนักงานครู เทศบาล
- พนักงานครู และบุคลากร
ได้ประกอบพิธีรําลึกถึงบูรพาจารย์ ทางการศึกษา รวมทั8งพนักงานจ้าง
และร่ วมกิจกรรมวันครู สร้างความ ในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลนคร
สัมพันธ์ให้เกิดความรักและความ ขอนแก่น เข้าร่ วมกิจกรรม

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 200,000 - ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทราบ
แนวทางในการพัฒนาด้าน
การศึกษาและทราบกฏ
ระเบียบและข้อปฏิบตั ิที
เกียวข้อง

300,000

300,000

300,000 - พนักงานครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้ประกอบ
พิธี รําลึกบูรพาจารย์และ
ร่ วมกิจกรรมวันครู สร้าง

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 1.บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ
ที,

โครงการ

5 พัฒนาบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาลนคร
ขอนแก่น

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

สามัคคี

ไม่นอ้ ยกว่า 600 คน

- เพือให้บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดเทศบาลฯ ได้รับการพัฒนา
ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ตําแหน่งงาน

- เพือให้บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดเทศบาลฯ ซึงประกอบ
ด้วย เจ้าหน้าทีของศูนย์เยาวชน
ครู แกนนํายาเสพติด, ครู อาสาเด็ก
เร่ ร่อน

94,000

94,000

94,000 - บุคลากรทางการศึกษาได้
รับการพัฒนาในการปฏิบตั ิ
งานของตนเองอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

สํานักการศึกษา

1. ศสมช. และ อสม. ในทุก
ชุมชนได้รับการนิเทศและติด
ตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
2.อสม.ในทุกชุมชนมีการ
วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพชุมชน
และกําหนดแนวทางการพัฒนา
ศสมช.

150,500

150,500

150,500 - มี ศสมช.ต้นแบบทีผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข
- ประชาชนในชุมชนได้รับ

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพือยกระดับ ศสมช.ทีผ่านเกณฑ์
ในการจัดบริ การสาธารณ ให้เป็ น ศสมช.ต้นแบบ
สุขขั8นพื8นฐานใน ศสมช.

ความสัมพันธ์ให้เกิดความ
รัก ความสามัคคี

บริ การขั8นพื8นฐานจาก ศสมช.

- ลดการใช้บริ การจากสถาน
บริ การสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 1.บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ
ที,

โครงการ

7 โครงการ ประชุมประจํา
เดือนอาสาสมัคร
สาธารณสุข(อสม.)
เทศบาลนครขอนแก่น

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3. อสม. ในทุกชุมชนร่ วมจัดทํา
แผนพัฒนาศักยภาพในการจัด
บริ การสาธารณสุขขั8นพื8นฐาน
ในชุมชน
4. สนับสนุน เช่น ให้ ศสมช.

2.เพือพัฒนาศักยภาพ อสม.และ
ศสมช. ตามเกณฑ์มาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข

พัฒนามาตรฐานตามเกณฑ์กระทรวง

- เพือให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขในชุมชนมีการ
ร่ วมแลกเปลียนเรี ยนรู ้และ
รับทราบข่าวสาร ข้อมูล
องค์ความรู ้ ให้ อสม.ได้รับรู ้
อย่างต่อเนือง ทันเวลาและ
ทัวถึง

- ร้อยละของข่าวสาร ข้อมูล
และองค์ความรู ้ ทีเกียวข้อง
กับ อสม. ได้นาํ เสนอใน
การประชุม ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 90
- จัดประชุมประจําเดือนทัวไป
จํานวน 11 ครั8ง

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

900,000

900,000

สาธารณสุขจํานวน 90 แห่ง

245,000

245,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

900,000 อสม./ศสมช. ในเขตเมือง
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอืน)

245,000 - อาสาสมัครสาธารณสุข
สํานักการสาธารณสุข
(อสม.)ในชุมชนได้มีส่วน
และสิ งแวดล้อม
ร่ วมในการดําเนินกิจกรรม
ของเทศบาล
- ลดการขัดแย้ง กําหนดแนว
ทางการพัฒนาและแนวทาง
แก้ปัญหาจากทีประชุมไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 1.บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพือ
จัดทําแผนงานและสรุ ปแผนที
เสนอประจําปี 1 ครั8ง
- ร้อยละของตัวแทน อสม.
ในชุมชนเข้าร่ วมประชุม
ร้อยละ 100
- ร้อยละของข่าวสาร ข้อมูล
และองค์ความรู ้ ทีเกียวข้อง
กับ อสม. ทีได้ประสานนํา
เสนอในการประชุมอย่างต่อ
เนือง ทันเวลาและทัวถึง
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 95
8 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิ - เพือวิเคราะห์ทบทวนการทํางาน
การเนืองในวัน อสม.
ในรอบปี
แห่งชาติ
-สร้างเสริ มกระบวนกลุ่มในการ

- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการวิเคราะห์
ทบทวนการทํางานในรอบปี
- จัดกิจกรรมกีฬาเชือมสามัคคีใน

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
- เป็ นการประหยัดงบ
ประมาณ และประหยัดเวลา
ในการประสานงานระหว่าง
เทศบาลและชุมชน

100,000

100,000

100,000 - เกิดความสามัคคีปฏิบตั ิงาน สํานักการสาธารณสุข
ร่ วมกันได้อย่างมี
และสิ งแวดล้อม
ประสิ ทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 1.บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์
ทํางานของเครื อข่าย อสม. ชุมชน
- เพิมความเข้มแข็งใน
องค์กร อสม. รู ้รักสามัคคี

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

กลุ่มเครื อข่าย อสม. ชุมชน
- กิจกรรมสันทนาการละลาย
พฤติกรรมองค์กร
- ประเมินผลความรู ้และความ
มุ่งมันในการบริ การสาธารณะ

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

- อสม. มีความมุ่งมันในการ
บริ การสาธารณะ

9 โครงการทัศนศึกษาดูงาน - คณะกรรมการ อสม.ได้ร่วม
อาสาสมัครสาธารณสุข แลกเปลียนประสบการณ์กบั
หน่วยงานอืน
(อสม.)เทศบาลนคร
- อสม.มีวสิ ยั ทัศในการพัฒนา
งานสุขภาพชุมชน

- คณะกรรมการและ อสม. ใน
ชุมชนเข้าร่ วมกิจกรรม
จํานวน 400 คน

440,000

440,000

440,000 - อาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.)ในชุมชนได้มีส่วน
ร่ วมในการดําเนินกิจกรรม

10 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิง
ปฏิบตั ิการจัดทํางบประมาณประจําปี อย่างมี
ส่วนร่ วม

การจัดทํางบประมาณเป็ นไปด้วย
ความรอบคอบ ตอบสนองปั ญหา
และความต้องการของทุกฝ่ ายได้
อย่างแท้จริ ง มีความคุม้ ค่าตั8งอยูบ่ น

250,000

250,000

250,000 พนักงาน คณะผูบ้ ริ หารหัว- กองวิชาการและแผนงาน
หน้าส่วนราชการพนักงาน
ทีเกียวข้องทุกสํานัก/กอง
ได้พฒั นาความรู ้ในกระบวน

เพือจัดทํางบประมาณรายจ่ายประ
จําปี งบประมาณ พ.ศ.2558 และเป็ น
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ใน
กระบวนการจัดทํางบประมาณ

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 1.บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ระเบียบการปฏิบตั ิงานด้านงบ
พื8นฐานความประหยัด เกิดประ
ประมาณ การจัดทํางบประมาณภาย โยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน
ใต้ภาวะวิกฤตและเปิ ดโอกาสให้
สมาชิกสภาเทศบาลมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการจัดทํางบประมาณ

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

การจัดทํางบประมาณฯ

จัดการอบรมจํานวน 1รุ่ นๆละ 50คน
โดยจัดการอบรมทีศูนย์พฒั นาทักษะ
และการเรี ยนรู ้ ICT ขอนแก่น

18,000

18,000

18,000 พนักงานเทศบาล พนักงาน กองวิชาการและแผนงาน
จ้างมีประสิ ทธิภาพในการ
จัดทําเว็บไซต์ ปรับปรุ งเว็บ
ไซต์และเทคนิคการใช้งาน

12 โครงการอบรมให้ความรู ้ เพือเพิมประสิ ทธิภาพให้กบั
จัดอบรมจํานวน 3 รุ่ นๆละ 20 คน
Microsoft Office 2010 พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
โดยจัดการอบรมทีศูนย์พฒั นาทักษะ
ในการปฏิบตั ิงานด้านเอกสาร ทําให้ และการเรี ยนรู ้ ICT ขอนแก่น
บุคลากรมีความรู ้ความสามารถในการ

15,000

15,000

15,000 พนักงานเทศบาล พนักงาน กองวิชาการและแผนงาน
จ้างมีประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานด้านเอกสาร และ
มีความรู ้ความสามาถในการ

11 โครงการอบรมเว็บไซต์
Joomla

เพือเพิมประสิ ทธิภาพให้กบั
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ในการจัดทําเว็บไซต์ ปรับปรุ งเว็บ
ไซต์และเทคนิคการใช้งาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 1.บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ทํางาน มีความทันสมัยก้าวหน้า
สามารถใช้เครื องคอมพิวเตอร์กบั
โปรแกรมทีทันสมัยได้เป็ นอย่างดี

13 โครงการอบรมการเขียน เพือเพิมประสิ ทธิภาพให้กบั
จัดอบรมจํานวน 3 รุ่ นๆละ 20 คน
โปรแกรม
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
โดยจัดการอบรมทีศูนย์พฒั นาทักษะ
พนักงานครู เทศบาล ในการเขียน
และการเรี ยนรู ้ ICT ขอนแก่น
คําสังทางคอมพิวเตอร์มีความรู ้
ความสามารถในการทํางาน มีความ
ทันสมัยก้าวหน้า

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

ทํางาน มีความทันสมัยก้าว
หน้าสามารถใช้เครื องคอม
พิวเตอร์กบั โปรแกรมที
ทันสมัยได้เป็ นอย่างดี
15,000

15,000

15,000 พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างพนักงานครู เทศบาลมี
ประสิ ทธิภาพในการเขียน
โปรแกรม เขียนคําสังทาง
คอมพิวเตอร์ได้เป็ นอย่างดี

กองวิชาการและแผนงาน

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพองค์ กร
เป้ าประสงค์ : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 2.ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 เครื องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานและทดแทนเครื องเดิม
ทีชํารุ ด

จัดซื.อเครื องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงานพร้อมอุปกรณ์
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ.ว)
จํานวน 12 เครื องๆ ละ 14,000 บาท
เป็ นเงิน 168,000 บาท

2 เครื องสํารองไฟ
คอมพิวเตอร์

เพือใช้สาํ รองไฟฟ้ าสําหรับเครื อง
คอมพิวเตอร์ ในกรณี ไฟฟ้ าดับ
หรื อกรณี กระแสไฟฟ้ าตกชัวขณะ

จัดซื.อเครื องสํารองไฟคอมพิวเตอร์
ซึงมีกาํ ลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่นอ้ ย
กว่า 750 VA จํานวน 15 เครื องๆละ
1,700 บาท เป็ นเงิน 25,500 บาท

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท)
168,000
การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ สํานักปลัดเทศบาล
มากยิงขึ.นและเพียงพอ
ต่อความต้องการในการ
ใช้งาน

25,500

-

-

เมือเกิดกรณี ไฟฟ้ าดับหรื อ
กระแสไฟฟ้ าตกชัวขณะ
เครื องคอมพิวเตอร์สามารถ
ใช้งานต่อไปได้ชวขณะ
ั
สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ทนั
ท่วงที ทําให้การปฏิบตั ิงาน
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 2.ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 เครื องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ เพือใช้ในการปฏิบตั ิงานตามภารกิจ จัดซื.อเครื องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้
หน้าทีของฝ่ ายป้ องกันและบรรเทา สําหรับงานสํานักงาน จํานวน
สาธารณภัย
1 เครื องๆ ละ 19,000 บาท

4 เครื องพิมพ์ Multifunction เพือให้มีเครื องมือ-เครื องใช้
ชนิดฉี ดหมึก (Inkjet)
ในการปฏิบตั ิงานเกียวกับการจัด
ระบบหมึกแท็ง
พิมพ์เอกสาร

จัดซื.อเครื องพิมพ์ Multifunction
ชนิดฉี ดหมึก (Inkjet)ระบบหมึกแท็ง
จํานวน 4 เครื องๆ ละ 5,500 บาท
เป็ นเงิน 22,00 บาท

5 เครื องพิมพ์ Multifunction เพือให้มีเครื องมือ-เครื องใช้
ชนิดฉี ดหมึก (Inkjet)
ในการปฏิบตั ิงานเกียวกับการจัด
พิมพ์เอกสาร

จัดซื.อเครื องพิมพ์ Multifunction
ชนิดฉี ดหมึก (Inkjet) จํานวน 1
เครื องๆ ละ 6,300 บาท

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท)
19,000
มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้
สํานักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบตั ิงาน เพือเพิม
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ในการปฏิบตั ิงาน
22,000

-

-

มีเครื องมือ-เครื องใช้
เพียงพอต่อการใช้งาน
ในการจัดพิมพ์เอกสารได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

สํานักปลัดเทศบาล

6,300

-

-

มีเครื องมือ-เครื องใช้
เพียงพอต่อการใช้งาน
ในการจัดพิมพ์เอกสารได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 2.ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

6 เครื องพิมพ์ แบบฉี ดหมึก เพือให้มีเครื องมือ-เครื องใช้
(Inkjet) ระบบหมึกแท็ง ในการปฏิบตั ิงานในภารกิจของ
กิจการสภาเทศบาล

7 เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื.อเครื องพิมพ์ แบบฉีดหมึก(Inkjet)
ระบบหมึกแท็ง จํานวน 1 เครื องๆละ

4,300 บาท

เพือให้มีเครื องมือ-เครื องใช้
จัดซื.อเครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ในการปฏิบตั ิงานเกียวกับการจัดพิมพ์ ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 6
เอกสาร
เครื องๆ ละ 5,500 บาท
เป็ นเงิน 33,000 บาท

8 เครื องสแกนเนอร์สาํ หรับ เพือให้มีเครื องมือ-เครื องใช้ในการ
งานเก็บเอกสารระดับ
ปฏิบตั ิงานเกียวกับการจัดพิมพ์
ศูนย์บริ การ แบบที 2
เอกสาร

จัดซื.อเครื องสแกนเนอร์สาํ หรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์บริ การแบบที
2 จํานวน 1 เครื องๆละ34,000 บาท

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท)
4,300
มีเครื องพิมพ์ทีมีประสิ ทธิภาพ สํานักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบตั ิงาน เพือเพิม
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ในการปฏิบตั ิงาน
33,000

-

-

มีเครื องมือ-เครื องใช้
เพียงพอต่อการใช้งาน
ในการจัดพิมพ์เอกสารได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

สํานักปลัดเทศบาล

34,000

-

-

มีเครื องมือ-เครื องใช้
เพียงพอต่อการใช้งาน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 2.ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 เครื องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์

เพือให้มีเครื องมือ-เครื องใช้
ในการปฏิบตั ิงานเอกสารอย่าง
เพียงพอ

จัดซื.อเครื องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงานพร้อมอุปกรณ์
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ.ว)
จํานวน 2 เครื องๆ ละ 14,000 บาท
เป็ นเงิน 28,000 บาท

10 เครื องสํารองไฟ
คอมพิวเตอร์

เพือใช้สาํ รองไฟฟ้ าสําหรับเครื อง
คอมพิวเตอร์ ในกรณี ไฟฟ้ าดับ
หรื อกรณี กระแสไฟฟ้ าตกชัวขณะ

จัดซื.อเครื องสํารองไฟคอมพิวเตอร์
ซึงมีกาํ ลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่นอ้ ย
กว่า 750 VA จํานวน 2 เครื องๆละ
1,700 บาท เป็ นเงิน 3,400 บาท

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
28,000
-การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ
ภาพและรวดเร็ วมากขึ.น

3,400

-

-

เมือเกิดกรณี ไฟฟ้ าดับหรื อ
กระแสไฟฟ้ าตกชัวขณะ
เครื องคอมพิวเตอร์สามารถ
ใช้งานต่อไปได้ชวขณะ
ั
สามารถจัดเก็บข้อมูลได้
ทันท่วงที ทําให้การปฏิบตั ิงาน
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
(กิจการขนส่ง)

สํานักปลัดเทศบาล
(กิจการขนส่ง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 2.ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 เครื องพิมพ์ Multifunction เพือให้มีเครื องมือ-เครื องใช้
จัดซื.อเครื องพิมพ์ Mualtifuction
ชนิดฉี ดหมึก (Inkjet)
ในการปฏิบตั ิงานเกียวกับการจัดพิมพ์ ชนิดฉี ดหมึก(Inkjet)ระบบหมึกแท็ง
ระบบหมึกแท็ง
เอกสาร
จํานวน 1 เครื องๆละ 5,500 บาท

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
5,500
มีเครื องมือ-เครื องใช้
เพียงพอต่อการใช้งาน
ในการจัดพิมพ์เอกสารได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
(กิจการขนส่ง)

12 เครื องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิ เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื.อเครื องคอม
งานสําหรับงานประมวลผลและ
พิวเตอร์โน้ตบุค้ จํานวน 1 เครื อง
การใช้สาํ หรับการนําเสนองานด้าน ราคา 27,000 บาท
กราฟฟิ ค

27,000

-

-

มีเครื องมือทีทันสมัยเพียง
พอต่อการใช้งาน

สํานักการช่าง

13 เครื องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์

14,000

-

-

มีเครื องมือทีทันสมัยเพียง
พอต่อการใช้งาน

สํานักการช่าง

เพือใช้ในการจัดทําเอกสารทาง
ราชการและงานพิมพ์ทวไป
ั

จัดซื.อเครื องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงานพร้อมอุปกรณ์
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ.ว)
จํานวน 1 เครื องๆ ละ 14,000 บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 2.ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ
ที,

โครงการ

14 เครื องสํารองไฟ
คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

จัดซื.อเครื องสํารองไฟคอมพิวเตอร์
ซึงมีกาํ ลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่นอ้ ย
กว่า 750 VA จํานวน 1 เครื องๆละ
1,700 บาท

15 เครื องพิมพ์ แบบฉี ดหมึก เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
(Inkjet) ระบบหมึกแท็ง ปฏิบตั ิงาน

จัดซื.อเครื องพิมพ์ แบบฉีดหมึก(Inkjet)
ระบบหมึกแท็ง จํานวน 1 เครื องๆละ

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
1,700
มีเครื องมือทีทันสมัยเพียง
พอต่อการใช้งาน

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการช่าง

4,300

-

-

มีเครื องมือทีทันสมัยเพียง
พอต่อการใช้งาน

สํานักการช่าง

28,000

-

-

การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ
ภาพและรวดเร็ วมากขึ.น

สํานักการคลัง

4,300 บาท
16 เครื องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์

เพือทดแทนเครื องเดิมทีชํารุ ดและ จัดซื.อเครื องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
เพียงพอกับการใช้งานของบุคลากร งานสํานักงานพร้อมอุปกรณ์
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ.ว)
จํานวน 2 เครื องๆ ละ 14,000 บาท
เป็ นเงิน 28,000 บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 2.ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ
ที,

โครงการ

17 เครื องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์

วัตถุประสงค์
เพือใช้ในการบริ หารจัดการข้อมูล
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
และเพือให้เพียงพอต่อการใช้งาน
ทดแทนเครื องเดิมทีชํารุ ด

18 เครื องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ เพือรองรับการจดทะเบียนพาณิ ชย์
นอกสถานที ในโครงการเทศบาล
เคลือนทีในอนาคต และเพือให้
เพียงพอกับการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร
19 เครื องสํารองไฟ
คอมพิวเตอร์

เพือใช้สาํ รองไฟฟ้ าสําหรับเครื อง
คอมพิวเตอร์ ในกรณี ไฟฟ้ าดับ
หรื อกรณี กระแสไฟฟ้ าตกชัวขณะ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื.อเครื องคอม
พิวเตอร์สาํ หรับงานประมวลผล
แบบที 2 (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า
18 นิ.ว) จํานวน 2 เครื อง ๆ ละ
32,000 บาท ราคา 64,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื.อเครื องคอม
พิวเตอร์โน้ตบุค้ จํานวน 1 เครื อง
ราคา 19,000 บาท

จัดซื.อเครื องสํารองไฟคอมพิวเตอร์
ซึงมีกาํ ลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่นอ้ ย
กว่า 750 VA จํานวน 4 เครื องๆละ
1,700 บาท เป็ นเงิน 6,800 บาท

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
64,000
- การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ
ภาพและรวดเร็ วมากขึ.น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการคลัง

19,000

-

-

การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ
ภาพและรวดเร็ วมากขึ.น

สํานักการคลัง

6,800

-

-

การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ
ภาพและรวดเร็ วมากขึ.น

สํานักการคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 2.ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20 เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา

เพือทดแทนเครื องเดิมซึงชํารุ ดและ
ให้เพียงพอต่อการใช้งานของงาน
จดทะเบียนพาณิ ชย์ ในการพิมพ์
ใบทะเบียนพาณิ ชย์ พิมพ์เอกสาร
งานธุรการต่าง ๆ เพือใช้สาํ หรับ
พิมพ์ภาพโรงเรื อน สิ งปลูกสร้าง
ป้ าย และงานข้อมูลต่าง ๆ

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื.อเครื องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 2 เครื อง ๆ ละ 5,500 บาท
เป็ นเงิน 11,000 บาท

21 เครื องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

จัดซื.อเครื องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงานพร้อมอุปกรณ์
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ.ว)
จํานวน 7 เครื องๆ ละ 14,000 บาท
เป็ นเงิน 98,000 บาท

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
11,000
- การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ
ภาพและรวดเร็ วมากขึ.น

98,000

-

-

การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ มากยิงขึ.น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการคลัง

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 2.ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
3,100
- การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ มากยิงขึ.น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

22 จอภาพชนิด LCD หรื อ
หรื อ LED

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

จัดซื.อจอภาพคอมพิวเตอร์ ชนิด
LCD หรื อ LED ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
18 นิ.ว จํานวน 1 จอ

23 เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื.อเครื องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 5 เครื อง ๆ ละ 5,500 บาท

27,500

-

-

การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ มากยิงขึ.น

สํานักการศึกษา

24 จัดซื.อเครื องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

จัดซื.อเครื องพิมพ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์
/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื อง

46,000

-

-

การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ มากยิงขึ.น

สํานักการศึกษา

จัดซื.อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
Brain Library Standard สําหรับ
ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูณและ
ห้องสมุดสวนรัชดานุสรณ์

85,000

-

-

การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ มากยิงขึ.น

สํานักการศึกษา

25 จัดซื.อโปรแกรมห้องสมุด เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
อัตโนมัติ Brain Library ปฏิบตั ิงาน
Standard

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 2.ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
140,000
การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ.น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

จัดซื.อเครื องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงานพร้อมอุปกรณ์
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ.ว)
จํานวน 10 เครื องๆ ละ 14,000 บาท
เป็ นเงิน 140,000 บาท

27 เครื องพิมพ์เอกสารเลเซอร์ เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ชนิด LEDขาวดํา สําหรับ จัดการเรี ยนการสอน
กระดาษ A3

จัดซื.อเครื องพิมพ์เอกสารชนิด LED
ขาวดํา สําหรับกระดาษ A3 จํานวน
1 เครื องๆละ 53,000 บาท

53,000

-

-

การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ.น

โรงเรี ยนเทศบาล
คุม้ หนองคู

28 เครื องพิมพ์ Multifunction เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จัดการเรี ยนการสอน

จัดซื.อเครื องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน
2 เครื องๆละ 23,000 บาท

46,000

-

-

การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ.น

โรงเรี ยนเทศบาล
คุม้ หนองคู

26 เครื องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์

โรงเรี ยนเทศบาล
คุม้ หนองคู

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 2.ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
1,700
การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ.น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

29 เครื องสํารองไฟ
คอมพิวเตอร์

เพือใช้สาํ รองไฟฟ้ าสําหรับเครื อง
คอมพิวเตอร์ ในกรณี ไฟฟ้ าดับ
หรื อกรณี กระแสไฟฟ้ าตกชัวขณะ

จัดซื.อเครื องสํารองไฟคอมพิวเตอร์
ซึงมีกาํ ลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่นอ้ ย
กว่า 750 VA จํานวน 1 เครื องๆละ
1,700 บาท

โรงเรี ยนเทศบาล
คุม้ หนองคู

30 เครื องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

จัดซื.อเครื องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงานพร้อมอุปกรณ์
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ.ว)
จํานวน 40 เครื องๆ ละ 14,000 บาท
เป็ นเงิน 560,000 บาท

560,000

-

-

การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ.น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนชัย

31 จัดซื.อเครื องคอมพิวเตอร์ เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
พร้อมอุปกรณ์
จัดการเรี ยนการสอน

จัดซื.อเครื องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงานพร้อมอุปกรณ์
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ.ว)
จํานวน 40 เครื องๆ ละ 14,000 บาท
เป็ นเงิน 560,000 บาท

560,000

-

-

การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ.น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนทัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 2.ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

32 เครื องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

จัดซื.อเครื องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน
2 เครื องๆ ละ 19,000 บาท

33 เครื องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์

จัดซื.อเครื องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงานพร้อมอุปกรณ์
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ.ว)
จํานวน 20 เครื องๆ ละ 14,000 บาท
เป็ นเงิน 280,000 บาท

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

34 เครื องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

จัดซื.อเครื องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน
1 เครื องๆ ละ 19,000 บาท

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
38,000
การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ.น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนทัน

280,000

-

-

การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ.น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านสามเหลียม

19,000

-

-

การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ.น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านสามเหลียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 2.ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
11,000
การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ.น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

35 จัดซื.อเครื องพิมพ์ชนิด
เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จัดการเรี ยนการสอน

จัดซื.อเครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2
เครื องๆละ 5,500 บาท

36 เครื องพิมพ์ Multifuction เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ชนิดฉี ดหมึก (Inkjet)
จัดการเรี ยนการสอน
ระบบหมึกแท็ง

จัดซื.อเครื องพิมพ์ Multifuction
ชนิดฉี ดหมึก(Inkjet)ระบบหมึกแท็ง
จํานวน 2 เครื องๆละ 5,500 บาท

11,000

-

-

การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ.น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านสามเหลียม

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

จัดซื.อเครื องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงานพร้อมอุปกรณ์
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ.ว)
จํานวน 40 เครื องๆ ละ 14,000 บาท
เป็ นเงิน 560,000 บาท

560,000

-

-

การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ.น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านตูม

37 เครื องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านสามเหลียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 2.ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ
ที,

โครงการ

38 เครื องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์

วัตถุประสงค์
เพือใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
ทํารายงาน เสนอผลงาน สําหรับ
งานการเงิน 1 , งานฟื. นฟูสุขภาพ 1
งานเภสัช 1 ,งานศูนย์ 1 ,งานทันต
1 ,งานศูนย์ 3 1 ,งานพัฒนาฯ 1

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื.อเครื องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงานพร้อมอุปกรณ์
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ.ว)
จํานวน 7 เครื องๆ ละ 14,000 บาท
เป็ นเงิน 98,000 บาท

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
98,000
- เพือเพิมประสิ ทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานและการ
บริ การประชาชน

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

งานส่งเสริ มฯ
39 เครื องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ เพือใช้ในการจัดประชุมนําเสนอ
กองทุนสุขภาพ จัดเก็บข้อมูล
สถิติ รายงาน สําหรับงานกองทุน
สุขภาพ

จัดซื.อเครื องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้
สําหรับสํานักงาน จํานวน 2 เครื อง
ราคาเครื องละ 19,000 บาท
รวมเป็ นเงิน 38,000 บาท

38,000

-

-

เพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

40 จัดซื.อเครื องพิมพ์ชนิด
Dot Matrix Printer
แบบแคร่ ส. นั

จัดซื.อเครื องพิมพ์ชนิด
Dot Matrix Printer แบบแคร่ ส. นั
จํานวน 2 เครื อง ๆ ละ 22,000 บาท
เป็ นเงิน 44,000 บาท

44,000

-

-

เพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

เพืออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบตั ิงาน สําหรับงานศูนย์1-1 ,
งานศูนย์ 3-1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 2.ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
5,500
เพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

41 เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา

เพืออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบตั ิงาน สําหรับงานส่งเสริ ม
สุขภาพ

จัดซื.อเครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด
LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื องๆละ
5,500 บาท

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

42 เครื องพิมพ์เลเซอร์
ชนิด LED ขาวดํา แบบ
Network แบบที 1

เพืออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบตั ิงาน สําหรับงานส่งเสริ ม
สุขภาพ

จัดซื.อเครื องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด
LED ขาวดํา แบบ Network
แบบที 1 จํานวน 1 เครื อง
เป็ นเงิน 19,900 บาท

19,900

-

-

เพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

43 เครื องสํารองไฟ
คอมพิวเตอร์

เพือใช้สาํ รองไฟฟ้ าทดแทนเครื อง
เดิมและเพิมประสิ ทธิภาพสําหรับ
ใช้ในงานการเงิน 1 , ฝ่ ายป้ องกัน 1 ,
งานฟื. นฟูสุขภาพ 1 , งานพัฒนา 1,
งานทันตกรรม 1 , งานเภสัช

จัดซื.อเครื องสํารองไฟคอมพิวเตอร์
ซึงมีกาํ ลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่นอ้ ย
กว่า 750 VA จํานวน 6 เครื องๆละ
1,700 บาท เป็ นเงิน 10,200 บาท

10,200

-

-

เพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 2.ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

44 เครื องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์

เพือให้พนักงานมีเครื องมือทีใช้ใน
การปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

จัดซื.อเครื องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงานพร้อมอุปกรณ์
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ.ว)
จํานวน 4 เครื องๆ ละ 14,000 บาท
เป็ นเงิน 56,000 บาท
เนืองจากเจ้าหน้าทีเพิมขึ.นและ
ปริ มาณงานเพิมขึ.น

45 เครื องสํารองไฟ
คอมพิวเตอร์

เพือให้พนักงานมีเครื องมือทีใช้ใน
การปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

จัดซื.อเครื องสํารองไฟคอมพิวเตอร์
ซึงมีกาํ ลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่นอ้ ย
กว่า 750 VA จํานวน 4 เครื องๆละ
1,700 บาท เป็ นเงิน 6,800 บาท

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
56,000
- มีเครื องมือเครื องใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

6,800

-

-

มีเครื องมือเครื องใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักสวัสดิการสังคม

สํานักสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 2.ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

46 เครื องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ เพือให้พนักงานมีเครื องมือทีใช้ใน
การปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื.อเครื องคอม
พิวเตอร์โน้ตบุค้ จํานวน 1 เครื อง
เครื องละ 19,000 บาท ใช้สาํ หรับ
งานนําเสนอและอืนๆทีเกียวข้อง
ในสํานักสวัสดิการสังคม

47 เครื องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื.อเครื องคอม
พิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สาํ หรับงาน
ทัวไป จํานวน 7 เครื องๆ ละ
14,000 บาท เป็ นเงิน 98,000 บาท
สําหรับใช้ในการปฏิบตั ิงานราชการ
จัดซื.อให้ฝ่ายบริ การและเผยแพร่
วิชาการ 3 เครื อง และฝ่ ายนิติการ
4 เครื อง

เพือให้พนักงานมีเครื องมือทีใช้ใน
การปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
19,000
- มีเครื องมือเครื องใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

98,000

-

-

มีเครื องมือเครื องใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักสวัสดิการสังคม

กองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 2.ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

48 เครื องสํารองไฟ
คอมพิวเตอร์

เพือให้พนักงานมีเครื องมือทีใช้ใน
การปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื.อเครื องสํารอง
ไฟคอมพิวเตอร์ ขนาด 750 VA
จํานวน 11 เครื อง ๆ ละ 1,700 บาท
เป็ นเงิน 18,700 บาท จัดซื.อให้
ฝ่ ายแผนงานและประเมินผล
จํานวน 1 เครื อง ฝ่ ายบริ การและ
เผยแพร่ วชิ าการ จํานวน 3 เครื อง
ผ่ายนิติการ 4 เครื อง ฝ่ ายงบประมาณ
จํานวน 1 เครื อง เพือใช้สาํ รอง
ไฟเครื องคอมพิวเตอร์

49 เครื องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์

เพือให้พนักงานมีเครื องมือทีใช้ใน
การปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื.อเครื องคอม
พิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 3
เครื อง ๆ ละ 25,000 บาท เป็ นเงิน
75,000 บาท สําหรับใช้ในการ

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
18,700
- มีเครื องมือเครื องใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

75,000

-

-

มีเครื องมือเครื องใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 2.ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

ประมวลผล การเขียนโปรแกรม
ให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
เครื อง ฝ่ ายงบประมาณ 1 เครื อง
ฝ่ ายแผนงานและประเมินผล 1 เครื อง
50 เครื องคอมพิวเตอร์พร้อม เพือให้พนักงานมีเครื องมือทีใช้ใน
อุปกรณ์
การปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื.อเครื องคอม
พิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1
เครื อง ๆ ละ 32,000 บาท เป็ นเงิน
32,000 บาท สําหรับใช้ในการตัด
ต่อภาพจากวีดีโอ และตกแต่งภาพ
ให้ฝ่ายบริ การและเผยแพร่ วชิ าการ

32,000

-

-

มีเครื องมือเครื องใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

กองวิชาการและแผนงาน

51 อุปกรณ์ป้องกันเครื อข่าย เพือให้พนักงานมีเครื องมือทีใช้ใน
(Firewall)
การปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื.ออุปกรณ์ป้อง
กันเครื อข่าย (Firewall) จํานวน 1
เครื องๆละ340,000 เป็ นเงิน340,000

340,000

-

-

มีเครื องมือเครื องใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

กองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 2.ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

มีเครื องมือเครื องใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

กองวิชาการและแผนงาน

สําหรับป้ องกันการบุกรุ กจากระบบ
ภายนอก เช่น การใช้อินเตอร์เน็ต
ทีไม่เหมาะสม
52 อุปกรณ์จดั เก็บ Log File
ระบบเครื อข่าย

เพือให้พนักงานมีเครื องมือทีใช้ใน
การปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื.ออุปกรณ์จดั เก็บ
Log File ระบบเครื อข่าย จํานวน 1
เครื อง ๆ ละ 260,000 บาท เป็ นเงิน
260,000 บาท สําหรับเก็บการใช้
งาน หรื อเข้าอินเตอร์เน็ตเครื อง
คอมพิวเตอร์สาํ นักงานทุกเครื อง
ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์พ.ศ.2550

260,000

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 2.ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

53 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ เพือเพิมประสิ ทธิภาพของระบบให้ เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื.ออุปกรณ์กระ
(L3 Switch)
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีประ
จายสัญญาณ(L3 Switch) ขนาด 24
สิ ทธิภาพในการทํางานเพิมขึ.น
ช่อง จํานวน 1 เครื องเพือรองรับ
การเชือมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้ากับ
ระบบอินเตอร์เน็ตแม่ข่ายเป็ นการ
เพิมประสิ ทธิภาพการทํางานของ
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
100,000
- มีเครื องมือเครื องใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ
และเพิมประสิ ทธิภาพใน
การทํางาน

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพองค์ กร
เป้ าประสงค์ : มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการประชุมคณะผู ้ เพือให้คณะผูบ้ ริ หาร หัวหน้า
บริ หารหัวหน้าส่วนการ ส่วนการงาน และพนักงาน
งานและพนักงานเทศบาล เทศบาลได้มีส่วนร่ วมรับความรู ้
ร่ วมคิด ร่ วมกําหนดแนวทาง
นโยบายดําเนินงานของเทศบาล
นครขอนแก่น

จัดประชุมคณะผูบ้ ริ หาร
หัวหน้าส่วนการงาน และ
พนักงานเทศบาล

2 โครงการติดตามยุทธศาสตร์ เพือให้สมาชิกสภาเทศบาล
นครขอนแก่นได้มีการติดตาม
โดยสภาเทศบาล
แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล
นครขอนแก่น

จัดประชุมให้สมาชิกสภา
เทศบาลนครขอนแก่นติดตาม
ผลรายงานการประเมินแผน
ยุทธศาสตร์ในการติดตามงาน

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
180,000 180,000 180,000 - การบริ หารงานของ
เทศบาลนครขอนแก่น
มีประสิ ทธิภาพ
- นําแนวทางมาแก้ไข
ในการปฏิบตั ิงาน
- เป็ นการเสริ มสร้างวิสยั
ทัศน์ในการบริ หารงาน
เทศบาล
200,000 200,000 200,000 การปฏิบตั ิงานของสมาชิก
สภาเทศบาลนครขอนแก่น
เป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการประชุมพนักงาน เพือให้พนักงานเทศบาลและ
เทศบาลและพนักงานครู พนักงานครู เทศบาลได้มีการ
เทศบาล
ประชุมรับฟังคําชี=แจงนโยบาย
และแนวทางการปฏิบตั ิงาน
ประจําปี

จัดประชุมพนักงานเทศบาล
และพนักงานครู เทศบาลเพือ
รับฟังคําชี=แจงนโยบายและ
แนวทางการปฏิบตั ิงานประจําปี

เพือให้เกิดความสามัคคีระหว่าง
4 โครงการแข่งขันกีฬา
เชือมความสัมพันธ์ระหว่าง หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น
หน่วยงาน "แบงค์-บาล" และทําให้การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานเกิดความสะดวก รวดเร็ ว
และเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย

เทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่ วม
โครงการกับหน่วยงานต่าง ๆ
ประกอบด้วย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารออมสิ น
ธ.ก.ส. โรงพยาบาลขอนแก่น
และหน่วยงานอืนๆ โดยจ่ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายสมทบการแข่งขัน
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา/

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
450,000 450,000 450,000 การปฏิบตั ิงานของ
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานครู เทศบาลเป็ น
ไปตามนโยบายและคณะ
ผูบ้ ริ หารและปฏิบตั ิงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
100,000 100,000 100,000 เกิดความสามัคคีระหว่าง
หน่วยงานในจังหวัด
ขอนแก่นและการประสาน
งานเกิดความสะดวกและ
รวดเร็ ว เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

กองเชียร์ ค่าฝึ กซ้อม ค่าอาหาร
และเครื องดืม ค่าของทีระลึก
ค่าถ้วยรางวัลและค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกียวข้อง
5 โครงการพัฒนาการบริ หาร เพือให้คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา
จัดประชุมคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา
เทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน
เทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน
งานเทศบาล
พนักงานเทศบาลและพนักงานครู พนักงานเทศบาลและพนักงานครู
เทศบาลได้ร่วมประชุมแลกเปลียน เทศบาลในการรับฟังนโยบาย
เรี ยนรู ้ ร่ วมคิด ร่ วมกําหนดแผนงาน แลกเปลียนเรี ยนรู ้ ร่ วมคิด ร่ วมทํา
หรื อโครงการและการติดตามงานต่างๆ กําหนดแผนงานหรื อโครงการ
ต่างๆ

50,000

50,000

50,000 เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
และบุคลากรมีส่วนร่ วม
ในการร่ วมคิดร่ วมทําเพือ
พัฒนาเทศบาลร่ วมกัน

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 กล้องวีดีโอระบบดิจิตอล เพือใช้บนั ทึกภาพเหตุการณ์หรื อ
จัดซื=อกล้องบันทึกวิดีโอ จํานวน
กิจกรรมต่างๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจ 2 เครื องๆ ละ 17,000 บาท
หรื อการปฏิบตั ิหน้าที
โดยสามารถถ่ายภาพนิงและวีดีโอ
ได้สามารถถ่ายภาพนิงความละเอียด
ไม่นอ้ ยกว่า 8.9 ล้านพิกเซล สามารถ
ซูมภาพได้ ไม่นอ้ ยกว่า 32 เท่า
หน้าจอ LCD ไม่นอ้ ยกว่า 2.7 นิ=ว
มีฟังก์ชนป้
ั องกันภาพสันไหว

7 โทรทัศน์สี LED

เพือใช้งานประจําทีฝ่ ายการประชุม
และกิจการสภาเทศบาล ในส่วน
งานกิจการสภาเทศบาล

จัดซื=อโทรทัศน์สี LED ขนาด
47 นิ=ว จํานวน 1 เครื องๆ ละ
38,000 บาท

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
34,000
มีเครื องมือ-เครื องใช้ทีเอื=อ
อํานวยในการปฏิบตั ิงาน
ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

38,000

-

-

มีสือนําเสนอในการ
ประชุมต่างๆ และเป็ นช่องทาง
ในติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท)
ประชาชนหรื อผูม้ าติดต่อ
25,700
สํานักปลัดเทศบาล
ราชการ ณ สํานักทะเบียน
ท้องถินเทศบาลนครขอนแก่น
ได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ

8 โทรทัศน์สี LED พร้อม
ติดตั=งสายเคเบิ=ล

เพือใช้เป็ นสื อในการแผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ
ประจําทีสํานักทะเบียนท้องถิน
เทศบาลนครขอนแก่น

จัดซื=อโทรทัศน์สี LED ขนาด
47 นิ=ว จํานวน 1 เครื องๆ ละ
21,000 บาท พร้อมค่าวัสดุอุปกรณ์
การติดตั=ง จํานวน 4,700 บาท
รวมเป็ นเงินทั=งสิ=น 25,700 บาท

9 เครื องบันทึกเสี ยงแบบ
ดิจิตอล

เพือใช้บนั ทึกเสี ยงในการประชุม
หรื อกิจกรรมต่าง ๆ

จัดซื=อเครื องบันทึกเสี ยงแบบ
ดิจิตอล จํานวน 2 เครื องๆ ละ
13,500 บาท

27,000

-

-

มีเครื องมือ-เครื องใช้ทีเอื=อ
อํานวยในการปฏิบตั ิงาน
ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

สํานักปลัดเทศบาล

10 กล้องถ่ายภาพนิง ระบบ
ดิจิตอล

เพือใช้บนั ทึกภาพเหตุการณ์หรื อ
จัดซื=อกล้องถ่ายภาพนิง ระบบ
กิจกรรมต่างๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจ ดิจิตอล จํานวน 3 เครื องๆ ละ
หรื อการปฏิบตั ิหน้าที
4,500 บาท

13,500

-

-

มีเครื องมือ-เครื องใช้ทีเอื=อ
อํานวยในการปฏิบตั ิงาน
ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 เครื องปรับอากาศ
ขนาด 24,000 บีทียู

เพือบริ การประชาชนผูม้ าติดต่อ
ราชการ

จัดซื=อเครื องปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 3
เครื องๆ ละ 28,000 บาท
เป็ นเงิน 84,000 บาท

12 เครื องปรับอากาศ
ขนาด 36,000 บีทียู

เพือบริ การประชาชนผูม้ าติดต่อ
ราชการ

จัดซื=อเครื องปรับอากาศ ชนิดตั=งพื=น
หรื อชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1
เครื องๆ ละ 43,500 บาท

13 โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี=
ระดับ 3-6

เพือให้เจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงาน
มีโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี=ในการ
ปฏิบตั ิงาน

จัดซื=อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี=
ระดับ 3-6 จํานวน 3 ชุดๆ ละ
3,200 บาท เป็ นเงิน 9,600 บาท

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
84,000
เพือให้การบริ การประชาชน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

43,500

-

-

เพือให้การบริ การประชาชน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

สํานักปลัดเทศบาล

9,600

-

-

เจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงาน
มีเครื องมือเครื องใช้ทีอํานวย
ความสะดวก ทําให้มีความ
คล่องตัวในการทํางานสูงขึ=น

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 ตูเ้ หล็กบานเลือนกระจก

เพือใช้สาํ หรับจัดเก็บเอกสาร
ต่างๆ ของทางราชการ สําหรับ
ใช้งานประจําทีฝ่ ายทะเบียนราษฎร์
และฝ่ ายปกครอง

จัดซื=อตูเ้ หล็กบานเลือนกระจก
จํานวน 3 หลังๆ ละ 4,000 บาท
เป็ นเงิน 12,000 บาท สําหรับ
ใช้งานประจําทีฝ่ ายทะเบียนราษฎร์
จํานวน 1 หลัง และฝ่ ายปกครอง
จํานวน 2 หลัง

15 ตูเ้ หล็กบานเลือนทึบ

เพือใช้สาํ หรับจัดเก็บเอกสาร
ต่างๆ ของทางราชการ สําหรับ
ใช้งานประจําทีฝ่ ายทะเบียนราษฎร์

จัดซื=อตูเ้ หล็กบานเลือนทึบ
จํานวน 1 หลังๆ ละ 4,000 บาท
สําหรับใช้งานประจําที
ฝ่ ายทะเบียนราษฎร์

16 ตูเ้ หล็กบานเลือนทึบ
(ทรงสูง)

เพือใช้สาํ หรับจัดเก็บเอกสาร
ต่างๆ ของทางราชการ สําหรับ
ใช้งานประจําทีฝ่ ายทะเบียนราษฎร์

จัดซื=อตูเ้ หล็กบานเลือนทึบ(ทรงสูง)
จํานวน 2 หลังๆละ 5,300 บาท
เป็ นเงิน 10,600 บาทสําหรับใช้งาน
ประจําทีฝ่ ายทะเบียนราษฎร์

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท)
12,000
มีครุ ภณ
ั ฑ์ทีใช้ในการจัดเก็บ
สํานักปลัดเทศบาล
เอกสารต่างๆ ของทางราชการ
และบริ การประชาชนได้
อย่างเพียงพอ

4,000

-

-

มีครุ ภณ
ั ฑ์ทีใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารต่างๆ ของทางราชการ
และบริ การประชาชนได้
อย่างเพียงพอ

สํานักปลัดเทศบาล

10,600

-

-

มีครุ ภณ
ั ฑ์ทีใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารต่างๆ ของทางราชการ
และบริ การประชาชนได้
อย่างเพียงพอ

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

17 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอี=

เพือให้มีเครื องมือเครื องใช้ในการ
จัดวางเครื องคอมพิวเตอร์
เพือปฏิบตั ิงานในสํานักงาน

18 พัดลมตั=งพื=นแบบ 3 ขา

เพือให้มีวสั ดุอุปกรณ์ในการ
จัดซื=อพัดลมตั=งพื=นแบบ 3 ขา
ให้บริ การประชาชน, รองรับ
ขนาด 22 นิ=ว ปรับระดับสูงตําได้
คณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ตั=งแต่ 133-162 ซ.ม.
จํานวน 6 เครื องๆ ละ
3,000 บาท เป็ นเงิน 18,000 บาท

18,000

-

-

มีวสั ดุอุปกรณ์เพือให้บริ การ
แก่ประชาชนและรับรอง
คณะศึกษาดูงาน

สํานักปลัดเทศบาล

19 เครื องต้มนํ=าร้อนแบบ

เพือให้มีเครื องต้มนํ=าร้อนเพือใช้

12,500

-

-

มีวสั ดุอุปกรณ์เพือให้บริ การ

สํานักปลัดเทศบาล

ถังสแตนเลส

จัดซื=อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอี=แบบปรับระดับ
หมุนรอบทิศทางได้ จํานวน 1
ชุดๆ ละ 2,000 บาท

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
2,000
เจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงาน
มีเครื องมือเครื องใช้ทีอํานวย
ความสะดวก ทําให้มีความ
คล่องตัวในการทํางานสูงขึ=น

จัดซื=อเครื องต้มนํ=าร้อนแบบ

ให้บริ การประชาชน, รองรับ
ถังสแตนเลส ขนาดความจุ
คณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ไม่นอ้ ยกว่า 25 ลิตร
จํานวน 1 เครื องๆ ละ 12,500 บาท

แก่ประชาชนและรับรอง
คณะศึกษาดูงาน

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

20 ถังใส่น= าํ เย็น

วัตถุประสงค์
เพือให้มีถงั ใส่น= าํ เย็นเพือใช้

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื=อถังใส่น= าํ เย็น (คูลเลอร์)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
3,200
- มีวสั ดุอุปกรณ์เพือให้บริ การ

ให้บริ การประชาชน, รองรับ
จํานวน 1 ใบๆ ละ 3,200 บาท
คณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ
21 เครื องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เพือให้มีเครื องมือ-เครื องใช้ในการ

22 เครื องอัดจารบีแบบ
ใช้ปSั มโยก

จัดซื=อเครื องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง

ปกิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพ

แบบสะพาย เครื องยนต์ขนาด
ไม่ตากว่
ํ า 1.5 แรงม้า ปริ มาตร
กระบอกสูบไม่ตากว่
ํ า 30 ซีซี
จํานวน 2 เครื องๆ ละ 9,500 บาท
เป็ นเงิน 19,000 บาท

เพือให้มีเครื องใช้ในการปฏิบตั ิ
ภารกิจป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จัดซื=อเครื องอัดจารบีแบบใช้ปSั มโยก
ตัวถังบรรจุขนาดไม่นอ้ ยกว่า
20 ลิตร ใช้แรงดันจากปัS มโยก
จํานวน 1 เครื องๆละ 4,900 บาท

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

แก่ประชาชนและรับรอง
คณะศึกษาดูงาน
19,000

-

-

มีเครื องมือ-เครื องใช้ในการ

สํานักปลัดเทศบาล

ปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

4,900

-

-

การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิงขึ=น

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

23 ชุดเครื องดนตรี

เพือใช้จ่ายเป็ นค่าจัดซื=อเครื องดนตรี
ใช้ในกิจกรรมส่งเสริ มการแข่งขัน
กีฬา กิจกรรมอบรม การพัฒนา
องค์กร การฝึ กอบรม การศึกษา
ดูงานนอกสถานที

จัดซื=อเครื องดนตรี จํานวน 1
ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี=
กลองทอม ฉิ งทองเหลือง
ฉาบทองเหลือง ทัมมารี นไม้
ลูกซัด

24 ตูส้ ญ
ั ญาณไฟฉุกเฉิ น
พร้อมไฟหมุน

เพือให้มีเครื องมือ-เครื องใช้
ในการปฏิบตั ิงานป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
งานอืนๆ ทีเกียวข้อง

จัดซื=อตูส้ ญ
ั ญาณไฟฉุกเฉิ น
พร้อมไฟหมุน ใช้ไฟฟ้ าสอง
ระบบขนาดมาตรฐานสูง 165 ซม.
สามารถใช้ไฟได้ 2กระแส 220V
ไซเรนขนาด 6 นิ=ว สี แดง
จํานวน 1 ชุดๆ ละ 16,500 บาท

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
20,000
มีเครื องมือใช้ในกิจกรรม
ประกอบการอบรมหรื อ
สันทนาการ อันจะสร้าง
ความผูกพัน ความสามัคคี
ในหมู่คณะ
16,500

-

-

มีเครื องมือ-เครื องใช้เพียงพอ
ในการปฏิบตั ิงานป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
-การปฏิบตั ิงานป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีประ
สิ ทธิภาพยิงขึ=น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

25 เครื องขยายเสี ยง
พร้อมอุปกรณ์

วัตถุประสงค์
เพือให้มีเครื องมือ-เครื องใช้
ในการปฏิบตั ิงานป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
งานอืนๆ ทีเกียวข้อง

26 ชุดผจญเพลิง (นอร์แม็ค) เพือให้มีเครื องมือ - เครื องใช้
เพียงพอในการปฏิบตั ิงานในการ
ระงับเหตุเพลิงไหม้

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื=อเครื องขยายเสี ยง
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด
อุปกรณ์ ประกอบด้วย เครื อง
ผสมสัญญาณแบบมีกาํ ลังขับ
ในตัว (Power Mixer) แบบ Mono
จํานวน 1 เครื อง, ลําโพงฮอนต์
ขนาดไม่ตากว่
ํ า 150 วัตต์
จํานวน 2 ตัว, ไมค์โครโฟน
พร้อมขาไมค์ จํานวน 2 ชุด,
สายต่อไมโครโฟนและสายลําโพง
จัดซื=อชุดผจญเพลิง(นอร์แม็ค)
จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 48,000 บาท
เป็ นเงิน 288,000 บาท เพือใช้งาน
งานสถานีดบั เพลิงศรี จนั ทร์

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท)
22,200
มีเครื องมือ-เครื องใช้เพียงพอ สํานักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบตั ิงานป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
-การปฏิบตั ิป้องกันและบรร
เทาสาธารณภัยมีประสิ ทธิ
ภาพยิงขึ=น

288,000

-

-

มีเครื องมือ - อุปกรณ์
ในการปฏิบตั ิงานป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

จํานวน 2 ชุด, งานสถานีดบั เพลิง
บึงทุ่งสร้าง จํานวน 2 ชุด และ
งานกูภ้ ยั และบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 2 ชุด
27 หัวฉี ดแบบไร้แรงสะท้อน เพือให้มีเครื องมือ - เครื องใช้
กลับ
เพียงพอในการปฏิบตั ิงานในการ
ระงับเหตุเพลิงไหม้

จัดซื=อหัวฉี ดแบบไร้แรง
สะท้อนกลับจํานวน 10 ชุดๆ ละ
20,000 บาท มีคนั โยกเปิ ด-ปิ ดนํ=า
ด้ามจับทําด้วยยางสังเคราะห์
ปลายหัวฉี ดหุม้ ด้วยยางเพือกัน
กระแทกสามารถเลือกปรับอัตรา
การไหลของนํ=าได้หลายยระดับ
สามารถปรับการฉี ดนํ=าได้ท= งั แบบ
เป็ นลําพุง่ และแผ่กระจายได้
สามารถฉี ดนํ=าได้ไกล มีขอ้ ต่อ

200,000

-

-

มีเครื องมือ - อุปกรณ์
ในการปฏิบตั ิงานป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

แบบสวมเร็ ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 2 นิ=วครึ ง
28 รถจักรยานยนต์

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ออกตรวจพื=นที และทดแทน
รถจักรยานยนต์คนั เดิม เพือความ
สะดวกรวดเร็ วในการปฏิบตั ิ
หน้าที

จัดซื=อรถจักรยานยนต์ ขนาด
ปริ มาตรกระบอกสูบไม่ตากว่
ํ า
ขนาด 125 ซีซี ระบบจ่ายนํ=ามัน
หัวฉี ด PGM-FI 4 วาล์ว 4 จังหวะ
ระบบการติดเครื องยนต์สตาร์ทมือ
และสาตร์ทเท้า ระบบห้ามล้อหน้า
ดิสก์เบรก ระบบห้ามล้อหลัง-ดรัมเบรก
จํานวน 4 คันๆละ 50,000 บาทเป็ น
เงิน 200,000 บาท

200,000

-

-

ทําให้การปฏิบตั ิภารกิจมี
ประสิ ทธิภาพและคล่องตัว
มากขึ=น

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

29 รถจักรยานยนต์เคลือนที - เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
เร็ วพร้อมอุปกรณ์ดบั เพลิง ปฏิบตั ิภารกิจ
- เพือความสะดวกรวดเร็ วในการ
ปฏิบตั ิภารกิจทีได้รับมอบหมาย

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื=อรถจักรยานยนต์เคลือนทีเร็ ว
พร้อมอุปกรณ์ดบั เพลิง เครื องยนต์
เบนซิน 4 จังหวะ ระบบหี วฉี ด
ชนิด 1 สูบ ขนาดความจุกระบอก
สูบไม่นอ้ ยกว่า 110 ซีซี ติดตั=ง
เสาสัญญาณไฟฉุกเฉิ นสี แดง
ทางด้านตอนท้ายรถ จํานวน 1 ชุด
ติดตั=งเครื องขยายเสี ยงและสัญญาณ
อิเลคทรอนิกส์ไซเรนไม่นอ้ ยกว่า
40 วัตต์ จํานวน 1 ชุด โดยจัดซื=อ
จํานวน 2 คันๆ ละ 67,100 บาท
เป็ นเงิน 134,200 บาท

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท)
134,200
การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ สํานักปลัดเทศบาล
และมีความคล่องตัวมากขึ=น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

30 เครื องช่วยหายใจ
ชนิดอัดอากาศหายใจ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือให้มีเครื องมือ-เครื องใช้
จัดซื=อเครื องช่วยหายใจ ชนิด
ในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพ ชนิดอัดอากาศหายใจ เป็ นเครื องช่วย
หายใจชนิดอัดอากาศ มีอากาศ
สําหรับหายใจในตัวแบบ
AUTOMATIC POSITIVE
TYPE ประกอบด้วย หน้ากาก
หายใจทนแรงกระแทกและการ
ขีดข่วน วาล์วหายใจชนิด
อัตโนมัติ ชุดควบคุมแรงดัน
อากาศ ชุดอุปกรณ์ส่งสัญญาณ
เตือน สายส่งอากาศความดันสูง
มาตรวัดแรงดัน ชุดสะพายหลัง
แผ่นรองหลังพร้อมสายรัด
พร้อมท่ออากาศขนาด 6 ลิตร
อัดอากาศได้ไม่นอ้ ยกว่า 1,800 ลิตร

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
264,000
- มีเครื องมือ เครื องใช้
เพียงพอ ในการปฏิบตั ิ
งานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- การปฏิบตั ิงานป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
มีประสิ ทธิภาพยิงขึ=น
พนักงานดับเพลิงมี
ความปลอดภัยจากควันพิษ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

ความดันอากาศ 300 บาร์ ใช้งาน
ได้ไม่นอ้ ยกว่า 40 นาที
จํานวน 6 ชุดๆ ละ 44,000 บาท
เป็ นเงิน 264,000 บาท
31 เครื องสกัดคอนกรี ตระบบ เพือให้มีเครื องมือ-เครื องใช้
จัดซื=อเครื องสกัดคอนกรี ต ระบบ
ไฟฟ้ า พร้อมดอกสกัด
ในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพ ไฟฟ้ า พร้อมดอกสกัด 4 ดอก
(ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 นิ=ว)
จํานวน 1 เครื อง ขนาดกระแสไฟ
220V 50hz 1,500W อัตราเจาะ
กระแทก (imp) 950-1,900 รอบ
ต่อนาที

46,800

-

-

มีเครื องมือ -เครื องใช้
ในการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

32 โครงการให้บริ การซอง
ใส่สูติบตั ร

เพือให้บริ การซองใส่สูติบตั ร
ให้แก่ประชาชนผูท้ ีมาแจ้งเกิด
ณ สํานักทะเบียนท้องถินเทศบาล
นครขอนแก่น

มอบซองใส่สูติบตั รให้แก่
ประชาชนผูม้ าแจ้งเกิด ณ สํานัก
ทะเบียนท้องถินเทศบาลนคร
ขอนแก่น

33 โครงการปรับปรุ งหน่วย
เลือกตั=งและจํานวน
ผูม้ ีสิทธิoเลือกตั=งในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น

เพือสํารวจและปรับปรุ งจํานวน
หน่วยเลือกตั=งและจํานวนผูม้ ีสิทธิo
เลือกตั=งในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่นให้เป็ นปั จจุบนั
เพือป้ องกันปั ญหาในการไปใช้สิทธิo
เลือกตั=งของผูม้ ีสิทธิoเลือกตั=งครั=ง
ต่อไป ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย

ดําเนินการสํารวจและปรับปรุ ง
หน่วยเลือกตั=งและจํานวน
ผูม้ ีสิทธิoเลือกตั=งในเขตเทศบาล
นครขอนแก่นให้เป็ นปั จจุบนั

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
30,000 30,000 30,000 ผูท้ ีมาแจ้งเกิดได้รับของ
ทีระลึกจากสํานักทะเบียน
ท้องถินเทศบาลนคร
ขอนแก่น
200,000 200,000 200,000 การเลือกตั=งในเขตเทศบาล
นครขอนแก่นครั=งต่อไป
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
ตามกฎหมายเลือกตั=ง
ตามทีคณะกรรมการการ
เลือกตั=งกําหนด

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

34 กล้องถ่ายภาพนิงระบบ
ดิจิตอล

วัตถุประสงค์
เพือใช้ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ
ทีเกียวข้องกับภารกิจหรื อการ
ปฏิบตั ิหน้าที

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื=อกล้องถ่ายภาพนิงระบบ
ดิจิตอล จํานวน 1 เครื องๆ ละ
38,000 บาท โดยเป็ นกล้องทีมี
ความละเอียดในการถ่ายภาพ
ไม่นอ้ ยกว่า 24 ล้านพิกเซล
มีระบบแฟลชในตัว สามารถถอด
เปลียนสื อบันทึกข้อมูลได้อย่าง
สะดวก และสามารถโอนถ่าย
ข้อมูลจากกล้องไปยังเครื องคอม
พิวเตอร์ได้ หน้าจอ LCD ขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 3 นิ=ว มีจุด Auto Focus
ไม่นอ้ ยกว่า 35 จุด สามารถบันทึก
Video Full HD สามารถเชือมต่อ
GPS และ Wi-Fi ได้เป็ นอย่างน้อย

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
38,000 38,000 38,000 มีเครื องมือ-เครื องใช้
ทีเอื=ออํานวยในการปฏิบตั ิ
งานให้มีประสิ ทธิภาพ
มากยิงขึ=น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

35 เครื องรับส่งวิทยุคมนาคม เพือให้มีเครื องมือ-เครื องใช้
แบบสังเคราะห์ความถี
ในการเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ชนิดติดตั=งในยานพาหนะ ปฏิบตั ิหน้าที

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื=อเครื องรับส่งวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะห์ความถี ชนิด
ติดตั=งในยานพาหนะ ประกอบ
ด้วย ตัวเครื องรับ-ส่ง วิทยุ
VHF/FM กําลังส่งไม่นอ้ ยกว่า
25 วัตต์ พร้อมไมโครโฟนและ
สายเข้าเครื อง สายอากาศติดตั=ง
รถยนต์พร้อมสายสัญญาณ
สําหรับติดตั=งประจํารถยนต์
บรรทุกนํ=าดับเพลิง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 24,000 บาท เป็ นเงิน 48,000
บาท

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
48,000 48,000 48,000 มีเครื องมือ-เครื องใช้
ทีเอื=ออํานวยในการปฏิบตั ิ
งานให้มีประสิ ทธิภาพ
มากยิงขึ=น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

36 ชุดสัญญาณไฟวับวาบ
พร้อมเครื องขยายเสี ยง
อิเลคทรอนิคส์ไซเรน

วัตถุประสงค์
เพือให้มีเครื องมือ-เครื องใช้
ในการเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิหน้าที

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื=อชุดสัญญาณไฟวับวาบ
พร้อมเครื องขยายเสี ยงอิเลค
ทรอนิคส์ไซเรนพร้อมอุปกรณ์
การติดตั=ง ประกอบด้วย ชุดสัญญาณ
ไฟวับวาบ (สี แดง) พร้อมเครื อง
เสี ยงอิเลคทรอนิคส์ไซเรน กําลัง
ขยายไม่นอ้ ยกว่า 100 วัตต์
พร้อมไมโครโฟนและสายเข้า
เครื อง สําหรับติดตั=งประจํารถยนต์
บรรทุกนํ=าดับเพลิง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 20,000 บาท เป็ นเงิน 40,000
บาท

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
40,000 40,000 40,000 มีเครื องมือ-เครื องใช้
ทีเอื=ออํานวยในการปฏิบตั ิ
งานให้มีประสิ ทธิภาพ
มากยิงขึ=น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

37 ตูเ้ หล็กสูงบานเปิ ดมือจับ เพือใช้สาํ หรับจัดเก็บเอกสาร
ต่างๆ ของทางราชการ สําหรับ
ใช้งานประจําทีฝ่ ายส่งเสริ มระบบ
การขนส่ง

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื=อตูเ้ หล็กสูงบานเปิ ดมือจับ
จํานวน 1 ตูๆ้ ละ 5,900 บาท
สําหรับใช้งานประจําทีฝ่ ายส่งเสริ ม
ระบบการขนส่ง

38 เก้าอี=พลาสติกแบบมีพนัก เพือใช้สาํ หรับบริ การประชาชนผูม้ า จัดซื=อเก้าอี=พลาสติกแบบมีพนักพิง
พิงแถวยาว 4 ทีนัง
ใช้บริ การได้นงพั
ั กทีอาคารสถานี
แถวยาว 4 ทีนัง แบบ 1 ชุดมีเก้าอี=
ขนส่งทั=ง 2 สถานี
4 ตัว จํานวน 20 ชุดๆละ 2,000 บาท
รวมเป็ นเงิน 40,000 บาท

39 เก้าอี=พนักพิง ระดับ 3-6

เพืออํานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที จัดซื=อเก้าอี=พนักพิง ระดับ 3-6
ผูป้ ฏิบตั ิงานในอาคารสถานีขนส่ง จํานวน 3 ตัวๆละ 2,000 บาท
รวมเป็ นเงิน 6,000 บาท

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท)
5,900
มีครุ ภณ
ั ฑ์ทีใช้ในการจัดเก็บ
สํานักปลัดเทศบาล
เอกสารต่างๆ ของทางราชการ
(กิจการขนส่ง)
อย่างเพียงพอ

40,000

-

-

มีเก้าอี=พลาสติดแบบมีพนัก
พิงแถวยาว 4 ทีนัง บริ การ
ประชาชนทีมาใช้บริ การ
บริ เวณสถานีขนส่ง ทั=ง 2
สถานี

สํานักปลัดเทศบาล
(กิจการขนส่ง)

6,000

-

-

เจ้าหน้าทีทีปฏิบตั ิงานมี
เครื องมือเครื องใช้อย่าง
เพียงพอ

สํานักปลัดเทศบาล
(กิจการขนส่ง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

40 กล้องวงจรปิ ด CCTV

เพือรักษาความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินของทางราชการและ
ประชาชนทีมาใช้บริ การทีสถานี
ขนส่งปรับอากาศและสถานีขนส่ง
ผูโ้ ดยสารจังหวัดขอนแก่น

จัดซื=อกล้องวงจรปิ ด CCTV พร้อม
ติดตั=ง สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัด
ขอนแก่น จํานวน 12 ตัว และสถานี
ขนส่งผูโ้ ดยสารปรับอากาศ จํานวน
4 ตัว รวมเป็ นเงิน 99,000 บาท

41 กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล

เพืออํานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที จัดซื=อกล้องถ่ายรู ปดิจิตอล 16 ล้าน
ผูป้ ฏิบตั ิงานในอาคารสถานีขนส่ง พิกเซล จํานวน 1 เครื อง เป็ นเงิน
ในการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ทั=ง 4,500 บาท
2 สถานี

4,500

-

-

เจ้าหน้าทีทีปฏิบตั ิงานมี
เครื องมือเครื องใช้อย่าง
เพียงพอ

สํานักปลัดเทศบาล
(กิจการขนส่ง)

42 เครื องต้มนํ=าร้อนสแตนเลส เพืออํานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที จัดซื=อเครื องต้มนํ=าร้อนสแตนเลส
ผูป้ ฏิบตั ิงานในอาคารสถานีขนส่ง จํานวน 2 เครื องๆละ 13,000 บาท
และประชาชนในการจัดประชุมและ เป็ นเงิน 26,000 บาท
บริ การในช่วงเทศกาลต่างๆ

26,000

-

-

เจ้าหน้าทีทีปฏิบตั ิงานและ
ประชาชนผูม้ าใช้บริ การได้มี
เครื องมือเครื องใช้อย่าง
เพียงพอ

สํานักปลัดเทศบาล
(กิจการขนส่ง)

ที,

โครงการ

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
99,000
เกิดความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินของทาง
ราชการและประชาชนทีมา
ใช้บริ การทีสถานีขนส่ง
ทั=ง 2 สถานี

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
(กิจการขนส่ง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

43 ปรับปรุ งผิวถนน คสล.
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
ทั=ง 2 สถานี

วัตถุประสงค์
เพือรองรับในการใช้งานและปรับ
ปรุ งซ่อมแซมถนนเดิมให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างสะดวก

44 ปรับปรุ งห้องนํ=าชาย-หญิง เพือปรับปรุ งห้องนํ=าชาย-หญิง ที
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารปรับอากาศ
ปรับอากาศจังหวัด
จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุ งผิวถนน คสล. สถานีขนส่ง
ผูโ้ ดยสาร จํานวน 1 จุด และสถานี
ขนส่งผูโ้ ดยสารปรับอากาศ จํานวน
2 จุด ความหนาถนน คสล.ไม่นอ้ ย
กว่า 0.20 เมตรมีพ=ืนทีถนนไม่นอ้ ย
กว่า 210 ตารางเมตร
ปรับปรุ งห้องนํ=า ชาย - หญิง สถานี
ขนส่งผูโ้ ดยสารปรับอากาศ จังหวัด
ขอนแก่น โดยทําการรื= อผนังกั=นห้อง
สุขา สุขภัณฑ์ พร้อมทั=งท่อนํ=าประปา
และท่อนํ=าทิ=งเดิม โดยทําการติดตั=ง
ขึ=นใหม่ท= งั หมดในพื=นทีรวมไม่
น้อยกว่า 37 ตารางเมตรและปรับปรุ ง
ห้องนํ=าเดิมขนาด 5.30 ตารางเมตร

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
275,600
เพิมประสิ ทธิภาพ
และปรับปรุ งซ่อมแซมถนน
เดิมให้ใช้งานได้อย่าง
สะดวก

400,000

-

-

เพิมประสิ ทธิภาพ
การให้บริ การแก่ประชาน
ทีมาใช้บริ การห้องนํ=าชาย-หญิง

สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารปรับ
อากาศจังหวัดขอนแก่น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
(กิจการขนส่ง)

สํานักปลัดเทศบาล
(กิจการขนส่ง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

เป็ นห้องอาบนํ=าบริ การประชาชน
ทัวไปและห้องสุขาสําหรับคนพิการ
45 ทาสี ตีเส้นเครื องหมาย
จราจรทั=ง 2 สถานี

เพือรองรับในการใช้งานและเพิม
ประสิ ทธิภาพการรักษาความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยของสถานีขนส่ง
ทั=ง 2 สถานี

ทาสี ตีเส้นบนผิวถนนภายในสถานี
ขนส่งผูโ้ ดยสาร ทั=ง 2 สถานี พื=นที
ทาสี ไม่นอ้ ยกว่า 90 ตารางเมตร
โดยตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก
หนาไม่นอ้ ยกว่า 3 มิลลิเมตร

45,000

-

-

รองรับการใช้งานและเพิม
ประสิ ทธิภาพการรักษาความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของ
สถานีขนส่งทั=ง 2 สถานี

สํานักปลัดเทศบาล
(กิจการขนส่ง)

46 ตูเ้ ก็บแบบฟอร์ม

เพือรองรับในการใช้งานและเพิม
ประสิ ทธิภาพการรักษาทองคําที
ประชาชนนํามาจํานํา

จัดซื=อตูเ้ ก็บแบบฟอร์ม แบบเหล็ก
15 ลิ=นชัก ราคาหลังละ 4,000 บาท
จํานวน 3 หลัง เป็ นเงิน 12,000 บาท

12,000

-

-

มีครุ ภณ
ั ฑ์ทีใช้ในการจัดเก็บ
รักษาทองคําทีประชาชนนํา
มาจํานํา

สํานักปลัดเทศบาล
(สถานธนานุบาล 1)

47 ตูเ้ ซฟ

เพือรองรับในการใช้งานและเพิม
ประสิ ทธิภาพการรักษาเงินสด
คงเหลือและเอกสารสําคัญของ
สถานธนานุบาล 1

จัดซื=อตูเ้ ซฟ ขนาดกว้าง 590 เซนติ
เมตร หนา 551 เซนติเมตร สูง 935
เซนติเมตร นํ=าหนัก 190 กิโลกรัม
จํานวน 1หลังๆละ 19,000 บาท

19,000

-

-

มีครุ ภณ
ั ฑ์ทีใช้ในการจัดเก็บ
รักษาเงินสดคงเหลือและ
เอกสารสําคัญของสถาน
ธนานุบาล 1

สํานักปลัดเทศบาล
(สถานธนานุบาล 1)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
10,000
มีครุ ภณ
ั ฑ์ทีใช้ในการทํางาน
อํานวยความสะดวกแก่
พนักงานเจ้าหน้าทีหน้า
เคาเตอร์สถานธนานุบาล 1

48 เก้าอี=

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการใช้งาน จัดซื=อเก้าอี=หุม้ เบาะหนัง มีพนักพิง
ของพนักงานหน้าเคาเตอร์
หมุนได้ จํานวน 4 ตัวๆละ 2,500 บาท
สถานธนานุบาล 1
เป็ นเงิน 10,000 บาท

49 ตูเ้ ก็บแบบฟอร์ม

เพือรองรับในการใช้งานและเพิม
ประสิ ทธิภาพการรักษาทองคําที
ประชาชนนํามาจํานํา

จัดซื=อตูเ้ ก็บแบบฟอร์ม แบบเหล็ก
15 ลิ=นชัก ราคาหลังละ 4,000 บาท
จํานวน 5 หลัง เป็ นเงิน 20,000 บาท

20,000

-

-

มีครุ ภณ
ั ฑ์ทีใช้ในการจัดเก็บ
รักษาทองคําทีประชาชนนํา
มาจํานํา

50 กล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

จัดซื=อกล้องคอมแพค Compact
Digital Camera ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 16 ล้าน ฟิ กเซล มีระบบ
แฟลชในตัว ราคาตัวละ 4,500 บาท

4,500

-

-

มีเครื องมือทีเพียงพอต่อ
การใช้งาน

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
(สถานธนานุบาล 1)

สํานักปลัดเทศบาล
(สถานธนานุบาล 2)

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

51 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิด เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ขับเคลือน 4ล้อเครื องยนต์ ปฏิบตั ิงาน
ดีเซล มีกาํ ลังไม่นอ้ ยกว่า
70 แรงม้า

รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลือน
4ล้อ เครื องยนต์ดีเซล มีกาํ ลังไม่นอ้ ย
กว่า 70 แรงม้า จํานวน 1 คัน เป็ นรถ
ตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe)
ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ติดบุง้ กี{สาํ หรับ
ตักหน้ารถและบุง้ กี{ ขุดด้านหลังรถ
ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

52 ชุดหัวเจาะคอนกรี ตพร้อม เพือนํามาใช้สาํ หรับการปฏิบตั ิงาน
อุปกรณ์ติดตั=งเพือติดตั=ง เกียวกับการบํารุ งรักษา ซ่อมแซม
กับรถตักหน้า-ขุดหลัง
ท่อระบายนํ=า ตามถนน ซอยต่างๆ
ภายในเขตเทศบาล

ชุดหัวเจาะคอนกรี ตเพือติดตั=งกับ
รถตักหน้า-ขุดหลัง จํานวน 1 เครื อง
พร้อมอุปกรณ์ติดตั=ง หัวเจาะขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 53มม.
ขนาดนํ=าหนักสุทธิไม่นอ้ ยกว่า
160 กก.ความสูงไม่นอ้ ยกว่า1.35 ม.
ความดันในการทํางานไม่นอ้ ยกว่า

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
3,000,000
มีเครื องมือทีเพียงพอต่อ
การใช้งาน

890,000

-

-

มีเครื องมือทีเพียงพอต่อ
การใช้งาน

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการช่าง

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

90 บาร์ อัตราการกระแทก
ไม่นอ้ ยกว่า 500 - 1,000 bpm
53 ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมชนิด
แบบพับได้ ความยาวไม่
น้อยกว่า 5 เมตร

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

ทํามาจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงชนิด
ความยาว 5 เมตร สามารถพับเก็บ
ทุกช่วง 1 เมตร ได้เป็ น 5 ท่อน
มีมาตรขีดส่วนแบ่งเป็ นรู ปตัว E
โดยแบ่งเป็ นช่อง ๆ ละ 1 เซนติเมตร
มีเลขกํากับทุก 10 เซนติเมตร แบบ
ตัวตั=งมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 5
เซนติเมตร และหนาไม่นอ้ ยกว่า
2 เซนติเมตร มีหลอดระดับฟองกลม
และมือจับติดไว้ มีกา้ นล็อคสําหรับ
ยึดข้อพับ ขณะกางออกใช้งาน
มีโลหะหุม้ ปลายรองรับทั=ง 2 ข้าง
มีสายเข็มขัดรัดเวลาพับเก็บ

13,000

-

-

มีเครื องมือทีเพียงพอต่อ
การใช้งาน

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

54 กล้องระดับ ขนาดกําลัง
ขยายไม่นอ้ ยกว่า 30 เท่า

วัตถุประสงค์
เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

55 รถยนต์บรรทุกกระบะ
เพือใช้เป็ นพาหนะในการสํารวจ
ขับเคลือน 2 ล้อขนาด1ตัน ภารกิจงานตรวจสอบการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหานํ=าท่วมขังงาน
สํารวจพื=นทีโครงการก่อสร้าง งาน
ควบคุมการก่อสร้าง รวมทั=งภารกิจ
อืนของหน่วยงานราชการ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กล้องระดับขนาดกําลังขยาย 30เท่า
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 34,000 มีกล่อง
บรรจุกล้องกันสะเทือนได้ มีขาตั=ง
กล้องเลือนขึ=นลงได้ พร้อมลูกดิง
และสาย 1 ชุด มีฝาครอบเลนส์มีชุด
เครื องมือปรับแก้ประจํากล้อง
เครื องยนต์ดีเซล ปริ มาตรกระบอก
สูบไม่ตากว่
ํ า 2,400 ซีซี ขับเคลือน
2 ล้อ พวงมาลัยเพาเวอร์ กระจก
ไฟฟ้ า กระบะสําเร็ จรู ป ห้องโดย
สารเป็ นแบบดับเบิ=ลแค็บ 4 ประตู
มีระบบเครื องปรับอากาศทีห้อง
โดยสาร เป็ นรถใหม่ไม่เคยใช้งาน
มาก่อน

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
68,000
มีเครื องมือทีเพียงพอต่อ
การใช้งาน

787,000

-

-

มีเครื องมือทีเพียงพอต่อ
การใช้งาน

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการช่าง

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
8,500
- การปฎิบตั ิงานมีประสิ ทธิ
ภาพและรวดเร็ วมากขึ=น

56 เครื องดูดฝุ่ น

-เพือใช้ดูดฝุ่ นและทําความสะอาด
ในสํานักการคลัง

เพือจ่ายเป็ นค่าซื=อเครื องดูดฝุ่ น
จํานวน 1 เครื อง ราคา 8,500 บาท

57 กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล

- เพือทดแทนเครื องเดิมทีชํารุ ด
เพือใช้ในการบันทึกภาพกิจกรรม
ตามนโยบายและการมีส่วนร่ วม
ต่าง ๆ ของสํานักการคลัง
- เพือใช้ในการออกสํารวจข้อมูล
ภาคสนาม บันทึกภาพ อาคารสิ ง
ปลูกสร้าง ป้ าย และใช้เป็ นฐานข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดเก็บภาษี

เพือจ่ายเป็ นค่าซื=อกล้องถ่ายรู ป
ดิจิตอล(16 ล้านฟิ กเซล) จํานวน
3 ตัวๆละ 4,500 บาท
รวมเป็ นเงิน 13,500 บาท

13,500

จัดซื=อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลือน 3 ชั=น
จํานวน 5 ตูๆ้ ละ 7,500 บาท

37,500

58 จัดซื=อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร - เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน
ชนิดบานเลือน 3 ชั=น

-

-

-

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการคลัง

- การปฎิบตั ิงานมีประสิ ทธิ
ภาพและรวดเร็ วมากขึ=น

สํานักการคลัง

- การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ มากยิงขึ=น

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

ให้กบั ศพด.หนองแวง,
โนนหนองวัด 2
59 จัดซื=อชั=นวางรองเท้าเหล็ก - เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน
3 ชั=น

จัดซื=อชั=นวางรองเท้าเหล็ก 3 ชั=น
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 200x80 ซม.
มีลอ้ เลือน เคลือนย้ายได้สะดวก
สามารถวางรองเท้าได้ไม่ตากว่
ํ า
30 คู่ จํานวน 9 ตัวๆละ 5,000.-

45,000

-

- การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ มากยิงขึ=น

สํานักการศึกษา

60 จัดซื=อโต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี=แบบมีพนักพิง

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

จัดซื=อโต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี=แบบมีพนักพิง ขนาดไม่
น้อยกว่า 180*90 ซม.จํานวน 6 ชุด
ให้กบั ศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็ก

21,000

-

- การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ มากยิงขึ=น

สํานักการศึกษา

61 จัดซื=อตูล้ อ็ กเกอร์
เก็บเอกสาร

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

จัดซื=อตูล้ อ็ กเกอร์ไม้เก็บเอกสาร
ขนาด 12ช่องไม่มีฝาปิ ด จํานวน

40,000

-

- การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ มากยิงขึ=น

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

16 หลังๆละ 2,500 บาท ให้กบั ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

จัดซื=อพัดลมติดผนัง ขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 16 นิ=ว พร้อมติดตั=ง
จํานวน 35 ตัวๆละ 2,800 บาท
ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

98,000

63 จัดซื=อคูลเลอร์น= าํ สแตน - - เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน
เลส

จัดซื=อคูลเลอร์น= าํ สแตนเลส
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 28 ซม.
จํานวน 10 ถังๆละ 2,900 บาท
ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

29,000

-

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

จัดซื=อถังเก็บนํ=าไฟเบอร์กลาส
จํานวน 2 ถังๆละ 10,500 บาท
ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

21,000

-

62 จัดซื=อพัดลมติดผนัง

64 จัดซื=อถังเก็บนํ=าไฟเบอร์
กลาส ขนาด 2,500 ลิตร

- การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ มากยิงขึ=น

สํานักการศึกษา

-

การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ มากยิงขึ=น

สํานักการศึกษา

-

การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ มากยิงขึ=น

สํานักการศึกษา

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

จัดซื=อเครื องปรับอากาศ
ชนิดแขวน ขนาด 12,000 BTU
ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

66 จัดซื=อโทรทัศน์สี ชนิดจอ - เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน
แบน ขนาด 32 นิ=ว

จัดซื=อโทรทัศน์สี ชนิดจอ
แบน ขนาด 32 นิ=ว ให้กบั ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

67 จัดซื=อวิทยุเทป ซีดีและ
MP3 แบบกระเป๋ าหิ=ว

- จัดซื=อวิทยุเทป ซีดีและ MP3
แบบกระเป๋ าหิ=ว จํานวน 2 เครื อง
เครื องละ 3,500 บาท
จัดซื=อตูเ้ ย็นขนาดไม่ตากว่
ํ า
8 คิวฟุต จํานวน 3 เครื องๆละ
13,600 บาท ให้กบั ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก

65 จัดซื=อเครื องปรับอากาศ
ชนิดแขวน

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

68 จัดซื=อตูเ้ ย็นขนาดไม่ตากว่
ํ า - เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
8 คิวฟุต
ปฏิบตั ิงาน

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
18,000
- การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ มากยิงขึ=น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการศึกษา

12,900

-

- การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ มากยิงขึ=น

สํานักการศึกษา

7,000

-

- การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ มากยิงขึ=น

สํานักการศึกษา

40,800

-

- การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ มากยิงขึ=น

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
28,500
- การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ มากยิงขึ=น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

69 จัดซื=อเครื องปั=มนํ=าอัตโนมัติ - เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

จัดซื=อเครื องปั= มนํ=าอัตโนมัติ
จํานวน 3 เครื องๆละ 9,500 บาท
ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

สํานักการศึกษา

70 จัดซื=อเครื องตัดหญ้าแบบ - เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ข้อแข็งสะพายไหล่
ปฏิบตั ิงาน

จัดซื=อเครื องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
สะพายไหล่ ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก จํานวน 2 เครื องๆละ 9,850 บาท

19,700

-

- การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ มากยิงขึ=น

สํานักการศึกษา

71 จัดซื=อเครื องซักผ้าแบบ
ถังเดียวอัตโนมัติ

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

จัดซื=อเครื องซักผ้าแบบ
ถังเดี{ยวอัตโนมัติ ขนาดไม่ตากว่
ํ า
8.5 กก. ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

12,000

-

- การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ มากยิงขึ=น

สํานักการศึกษา

72 จัดซื=อหม้อหุงข้าว

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

จัดซื=อหม้อหุงข้าว ขนาด 10 ลิตร
จํานวน 3 ใบๆละ 3,900 บาท
ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

11,700

-

- การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ มากยิงขึ=น

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

73 จัดซื=อเครื องมัลติมีเดีย
โปรเจ็คเตอร์

วัตถุประสงค์
- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดซื=อเครื องมัลติมีเดีย
โปรเจ็คเตอร์ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
3,000 ANSL Lumens จํานวน
1 เครื อง

74 จัดซื=อกล้องถ่ายรู ประบบ - เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน
ดิจิตอล

- จัดซื=อกล้องถ่ายรู ปดิจิตอล
ไม่ตากว่
ํ า 14 ล้าน จํานวน 2
เครื องๆ ละ 4,500 บาท

75 จัดซื=อกล้องถ่ายรู ประบบ - เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน
ดิจิตอล พร้อมเลนส์

- จัดซื=อกล้องถ่ายรู ประบบดิจิตอล
พร้อมเลนส์ ความละเอียดไม่ตากว่
ํ า
18 ล้าน จํานวน 1 เครื องๆ ละ
65,000 บาท

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
35,000
- การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึ=น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการศึกษา

9,000

-

- การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ มากยิงขึ=น

สํานักการศึกษา

65,000

-

- การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ มากยิงขึ=น

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

76 จัดซื=อรถชมวิวไฟฟ้ า

วัตถุประสงค์
- เพือใช้สาํ หรับให้บริ การนักท่อง เทียว ทีมาท่องเทียวตามแหล่งท่อง
เทียวต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ เช่น
การไหว้สิงศักดืสิทธิo 9 แห่ง รอบบึง
แก่นนคร การชมพิพิธภัณฑ์
โฮงมูนมัง และเทียวชมบรรยากาศ
รอบบึงแก่นนคร

77 ก่อสร้างห้องรับประทาน - เพือให้ศูนย์พฒั าเด็กเล็กฯ
อาหารและห้องประกอบ มีหอ้ งรับประทานอาหารและ
อาหารกลางวัน
ใช้ในการประกอบอาหาร
(ศพด.วัดป่ าชัยวัน)
- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดซื=อรถชมวิวไฟฟ้ า จํานวน
3 คัน ลักษณะทัวไป เป็ นรถชมวิว
ไฟฟ้ า ขับเคลือนด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้ า มีทีนังไม่นอ้ ยกว่า 15 ทีนัง
รวมคนขับ

- ก่อสร้างห้องรับประทาน
อาหารและห้องประกอบ
อาหารกลางวัน ให้กบั ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กวัดป่ าชัยวัน ขนาด 8 เมตร
ยาว 8.50 เมตร สูง 3 เมตร
เชือมต่อห้องประกอบอาหาร
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 8 เมตร
สูง 3 เมตร

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
2,792,700
- ส่งเสริ มการท่องเทียว
ของจังหวัดขอนแก่น
- เพือบริ การให้บริ การกับ
กับนักท่องเทียวในเขต
เทศบาล

525,000

-

-

- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมี
สถานทีในการประกอบ
อาหารและมีหอ้ งอาหาร
- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

78 ก่อสร้างกําแพงโดยรอบ - เพือความปลอดภัยของเด็กเล็ก
บริ เวณศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก - เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
โนนหนองวัด 2
จัดการเรี ยนการสอน

- ก่อสร้างกําแพงโดยรอบ
บริ เวณศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
โดยมีขนาดความยาว 23 เมตร
สูง 1.60 เมตร เททับหลังและ
ฉาบปูนเรี ยบท้งสองด้าน

79 ต่อเติมครัวด้านหลังศูนย์ - เพือให้ศูนย์พฒั าเด็กเล็กฯ
พัฒนาเด็กเล็กโนน มีหอ้ งรับประทานอาหารและ
หนองวัด 2
ใช้ในการประกอบอาหาร
- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

- ก่อสร้างห้องรับประทาน
อาหารและห้องประกอบ
อาหารกลางวัน ให้กบั ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กโนนหนองวัด 2 ขนาด
กว้าง 5.50 เมตร ยาว 3.5 เมตร
มีพ=ืนทีไม่นอ้ ยกว่า 19.25 ตร.ม.
โครงหลังคาเหล็ก พร้อมจัดทํา
ทีล้างจาน 3 ชุด และพื=นที
วางอุปกรณ์

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
40,000
- เด็กมีความปลอดภัย
มากขึ=น
- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

525,000

-

-

- ศูนย์พฒั นาเด็เล็กมี
สถานทีในการประกอบ
อาหารและมีหอ้ งอาหาร
- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

80 ติดตั=งเหล็กดัดหน้าต่าง
- เพือความปลอดภัยในทรัพย์สิน
ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
โนนหนองวัด 2
- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

- ติดตั=งเหล็กดัดหน้าต่างให้กบั
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2
ขนาด 2 X 1.5 ม.จํานวน 1 ชุด
ขนาด 3.2 X 1.5 ม.จํานวน 1 ชุด
ขนาด 1.3 X 2.8 ม.จํานวน 2 ชุด

81 ติดตั=งประตูอลูมิเนียมบาน - เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
สวิงกั=นห้อง ให้กบั ศพด. จัดการเรี ยนการสอน
โนนหนองวัด 2

- ติดตั=งประตูอลูมิเนียมบาน
สวิงกั=นห้องเพือติดตั=งเครื อง
ปรับอากาศ จํานวน 1 ชุด
ขนาด 1.2 x 2.0 ม. และมีบาน
อลูมิเนียมติดตายด้านบนประตู
ขนาด 0.5 x 1.20 ม.

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)
8,000
-

7,000

-

-

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

สํานักการศึกษา

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

82 จัดซื=อเครื องดนตรี
วงโยธวาทิต

- เพือให้นกั เรี ยนมีเครื องดนตรี
เพียงพอต่อความต้องการในการ
เรี ยนการสอนของโรงเรี ยน

- จัดซื=อเครื องดนตรี วงโยธวาทิต
ประกอบด้วย ทรัมเป็ ตทาง 1 เครื อง
ราคาเครื องละ 66,000 บาท
บาร์โทนมาร์ชชิง จํานวน8 เครื อง
ราคาเครื องละ 108,000 บาท

83 จัดซื=อโต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี=

- เพือใช้ในการนังทํางานเนือง
จากชุดเก่าชํารุ ด

- จัดซื=อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี=
ให้กบั พนักงานครู ระดับ 7 - 8
จํานวน 1 ชุดๆละ 6,000 บาท

84 จัดซื=อโต๊ะประชุม ขนาด
14 ทีนัง

- เพือใช้ประชุมกลุ่มย่อยในการ
วางแผนการดําเนินงานของ
โรงเรี ยน
- เพือใช้รับรองและต้อนรับ
คณะตรวจเยียมโรงเรี ยน

- จัดซื=อโต๊ะประชุม ขนาด
14 ทีนัง จํานวน 1 ชุด

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
930,000
มีวงโยธวาทิตทีพร้อม
สําหรับการแสดงในงาน
ต่างๆ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
โรงเรี ยนเทศบาล
วัดกลาง

6,000

-

-

การทํางานมีประสิ ทธิภาพ
มากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
คุม้ หนองคู

33,400

-

-

การทํางานมีประสิ ทธิภาพ
มากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
คุม้ หนองคู

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
11,900
การทํางานมีประสิ ทธิภาพ
มากยิงขึ=น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

85 จัดซื=อเก้าอี=โครงเหล็ก
บุนวม

- เพือใช้ประชุมกลุ่มย่อยในการ
วางแผนการดําเนินงานของ
โรงเรี ยน

- จัดซื=อเก้าอี=โครงเหล็ก
บุนวม จํานวน 14 ตัวๆละ 850.-

86 จัดซื=อตูเ้ หล็ก

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

- จัดซื=อตูเ้ หล็กชนิดบานเลือน
กระจกใส ขนาด 40*150*90 ซม.
จํานวน 20 หลังๆละ 4,000

80,000

-

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
คุม้ หนองคู

87 จัดซื=อเครื องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

- จัดซื=อเครื องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์

105,000

-

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
คุม้ หนองคู

88 จัดซื=อจอรับภาพ

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

23,800

-

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
คุม้ หนองคู

ระดับ XGA ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
2,500 ANSI Lumens จํานวน 3
เครื องๆละ 35,000 บาท
- จัดซื=อจอรับภาพชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้ า เส้นทะแยงมุมขนาด
120 นิ=ว แทนจอเดิมทีชํารุ ด
จํานวน 2 จอๆ ละ 11,900 บาท

โรงเรี ยนเทศบาล
คุม้ หนองคู

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)
17,500
-

89 จัดซื=อวิทยุ เทป ซีดี ดีวดี ี - เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
และเอ็มพี3 แบบกระเป๋ าหิ=ว จัดการเรี ยนการสอน

- จัดซื=อวิทยุ เทป ซีดี ดีวดี ี
และเอ็มพี3 แบบกระเป๋ าหิ=ว
จํานวน 5 เครื อง

90 จัดซื=อโต๊ะคอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอี=

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

- จัดซื=อโต๊ะคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 40 ชุด
ราคาชุดๆ ละ 4,000 บาท

160,000

-

91 ต่อเติมรั=วโรงเรี ยน

- เพือรักษาความปลอดภัยของ
นักเรี ยน บุคลากร ทรัพย์สินของ
ทางราชการ

ต่อเติมรั=วโรงเรี ยนด้านทิศ
ตะวันออก และพื=นทีขอบเขต
ของโรงเรี ยน มีขนาดความยาว
150 เมตร สูงจากระดับรั=วเดิม
1.20 เมตร พร้อมเททับหลัง
คอนกรี ต

164,940

-

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
คุม้ หนองคู

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนชัย

-

ความปลอดภัยของนักเรี ยน
และทรัพย์สินของโรงเรี ยน
มีมากขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนชัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

92 จัดซื=อกล้องวีดีโอดิจิตอล

วัตถุประสงค์
- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

93 จัดซื=อเครื องมัลติมีเดียโปร- - เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
เจ็คเตอร์พร้อมจอรับภาพ จัดการเรี ยนการสอน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดซื=อกล้องวีดีโอดิจิตอล
จํานวน 1 เครื องๆ ละ20,000.-

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)
20,000
-

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนทัน

- จัดซื=อเครื องมัลติมีเดีย
โปรเจ็คเตอร์พร้อมติดตั=ง
จํานวน 2 ชุดๆละ 35,000 บาท

70,000

-

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนทัน

45,000

-

-

การทํางานมีประสิ ทธิภาพ
มากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนทัน

200,400

-

-

การทํางานมีประสิ ทธิภาพ
มากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนทัน

94 จัดซื=อโต๊ะทํางาน

- เพือใช้ในการนังทํางานเนือง
จากชุดเก่าชํารุ ด

- จัดซื=อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี=
ให้กบั พนักงานครู จํานวน 10 ตัว

95 จัดซื=อเครื องปรับอากาศ
ชนิดแขวน

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

- จัดซื=อเครื องปรับอากาศ
ชนิดแขวน ขนาดไม่ตากว่
ํ า
24,000 BTU จํานวน 6 เครื อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
1,040,000
การทํางานมีประสิ ทธิภาพ
มากยิงขึ=น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

96 ปรับปรุ งถนนภายใน
โรงเรี ยน

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

- ปรับปรุ งถนนภายใน
โรงเรี ยน ขนาดกว้าง 7 เมตร
ยาว 410 เมตร ขนาดพื=นที
200 ตร.ม.

97 ก่อสร้างศาลาทีพักหน้า
อาคารเรี ยนอนุบาล

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

- ก่อสร้างศาลาทีพักหน้า
อาคารเรี ยนอนุบาล เป็ นอาคาร
ขนาดไม่ตากว่
ํ า 52 ตร.ม.

500,000

-

-

การทํางานมีประสิ ทธิภาพ
มากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนทัน

- ปรับปรุ งห้องเรี ยน อาคาร 6
ชั=นที 1 ปูดว้ ยพื=นพรม PVC
หนา 1.6 มม. พท.รวม 284 ตร.ม.
- ก่อสร้างลานจอดรถ คสล.
ใช้สาํ หรับเป็ นพื=นทีจอดรถผูม้ า
ใช้บริ การศูนย์การแพทย์ชาตะ
ผดุงและมาตลาดโนนทัน

850,000

-

-

การทํางานมีประสิ ทธิภาพ
มากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนทัน

350,000

-

-

การทํางานมีประสิ ทธิภาพ
มากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนทัน

98 ปรับปรุ งห้องเรี ยน อาคาร - เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน
99 ก่อสร้างลานจอดรถ คสล. - เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนทัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

100 ก่อสร้างทีจอดรถด้านหลัง - เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน
อาคาร 1

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างทีจอดรถด้านหลัง
อาคาร 1 พื=นที 450 ตร.ม.
- ก่อสร้างหลังคาใช้โครงหลังคา
เดิมนํามาซ่อมแซมและติดตั=ง

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
500,000
การทํางานมีประสิ ทธิภาพ
มากยิงขึ=น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนทัน

101 จัดซื=อเครื องเล่นสนาม

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

- จัดซื=อเครื องเล่นสนาม
ชุดปี นป่ ายช้างหมอบ ขนาด
5*8*3.6 เมตร

736,000

-

-

การทํางานมีประสิ ทธิภาพ
มากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองใหญ่

102 จัดซื=อพัดลมโคจร

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

- จัดซื=อพัดลมโคจร ขนาด 18 นิ=ว
แบบส่ายต่อเนือง จํานวน 45
เครื องๆละ 2,000 บาท

736,000

-

-

การทํางานมีประสิ ทธิภาพ
มากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองใหญ่

103 ปรับปรุ งพื=นอาคารอเนก- - เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ประสงค์โรงยิมเนเซียม จัดการเรี ยนการสอน

- ปรับปรุ งพื=นอาคารอเนกประสงค์โรงยิมเนเซียม
พื=นทีกว้าง 20 เมตร ยาว 43 เมตร

223,600

-

-

การทํางานมีประสิ ทธิภาพ
มากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองใหญ่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
172,000
มีชุดวงโยธวาทิตทีพร้อม
สําหรับการแสดงในงาน
ต่างๆ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านสามเหลียม

104 จัดซื=อชุดเครื องแต่งกาย
วงโยธวาทิต

- เพือจัดซื=อชุดวงโยธวาทิตสําหรับ - จัดซื=อชุดวงโยธวาทิตจํานวน
วงโยธวาทิตโรงเรี ยนเทศบาล
40 ชุดๆ ละ 4,300 บาท
บ้านสามเหลียม

105 จัดซื=อกล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอลพร้อมเลนส์

- เพือใช้ในการบันทึกภาพกิจกรรม - จัดซื=อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
ต่างๆ ในโรงเรี ยน
พร้อมเลนส์ จํานวน 1 ชุด
ชุดๆละ 35,000 บาท

35,000

-

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านสามเหลียม

106 จัดซื=อกล้องถ่ายวีดีโอ
ดิจิตอล

- เพือใช้ในการบันทึกภาพกิจกรรม - จัดซื=อกล้องถ่ายวีดีโอดิจิตอล
ต่างๆ ในโรงเรี ยน
จํานวน 1 เครื องๆละ 18,000.-

18,000

-

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านสามเหลียม

117,000

-

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านสามเหลียม

107 จัดซื=อเครื องมัลติมีเดีย
- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
โปรเจ็คเตอร์พร้อมติดตั=ง จัดการเรี ยนการสอน

- จัดซื=อเครื องมัลติมีเดีย
โปรเจ็คเตอร์พร้อมติดตั=ง
จํานวน 3 ชุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)
35,700
-

108 จัดซื=อจอรับภาพมัลติมีเดีย - เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
โปรเจ็คเตอร์พร้อมติดตั=ง จัดการเรี ยนการสอน

- จัดซื=อจอรับภาพมัลติมีเดีย
โปรเจ็คเตอร์พร้อมติดตั=ง
จํานวน 3 ชุดๆละ 11,900 บาท

109 จัดซื=อเครื องดนตรี วง
โยธวาทิต

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

- จัดซื=อเครื องดนตรี วงโยธวาทิต
รายละเอียดประกอบด้วย
1.อัลโต้ แซกโซโฟน 1 เครื อง
2.เทเนอร์ แซกโซโฟน 2 เครื อง
3. คลาริ เน็ท 2 เครื อง
4. ทรอมโบน 3 เครื อง

300,000

-

110 จัดซื=อเครื องดนตรี สากล

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

- จัดซื=อเครื องดนตรี สากล
รายละเอียดประกอบด้วย
กีร์ตา้ ไฟฟ้ า 3 ตัว, กีร์ตา้ โปร่ ง
10 ตัว, กีร์ตา้ เบส 2 ตัว,

150,000

-

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านสามเหลียม

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านสามเหลียม

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านสามเหลียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

คียบ์ อร์ด 1 ตัว, ตูแ้ อมปลิพาย
เออร์ 3 ตัว, กลองชุด 1 ชุด
ตูล้ าํ โพงพร้อมเครื องขยายเสี ยง
ไมค์ไร้สาย, สแตนวางโน๊ต
111 จัดซื=อสว่านแท่นไฟฟ้ า

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

112 ปรับปรุ งด้านหลังอาคาร 1 - เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

- จัดซื=อสว่านแท่นไฟฟ้ า
ขนาดเจาะ 25 มม. จํานวน 1
เครื อง

15,000

-

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านสามเหลียม

- ปรับปรุ งบริ เวณด้านหลัง
อาคาร 1 โดยการต่อเติมกันสาด
โครงเหล็ก หลังคาเมทอลซีล
ขนาด 144 ตร.ม. เทพื=นคอนกรี ต

150,000

-

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านสามเหลียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
280,000
1. ตัวอาคารและนักเรี ยน
ได้รับการปกป้ องฝนและ
แสงแดดจากตัวหลังคา
2. นักเรี ยนและบุคลากรมี
ความปลอดภัยมากขึ=น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านสามเหลียม

113 ต่อเติมกันสาดอาคาร 1

1. เพือป้ องกันฝน แสงแดด แก่ตวั
อาคารและนักเรี ยนทุกคน
2. เพือป้ องกันเศษวัสดุทีตกลงมา
จากชั=นบน อันอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อบุคคลด้านล่าง

ต่อเติมกันสาดหน้าอาคาร 1 เพิมเติม
จากเดิม ให้เต็มพื=นทีด้านหน้าอาคาร
ขนาด 28x10 เมตร (280 ตร.ม.)
โครงเหล็ก หลังคาเมทอลชีต

114 ต่อเติมกันสาดอาคาร 3

1. เพือป้ องกันฝน แสงแดด แก่ตวั
อาคารและนักเรี ยนทุกคน
2. เพือป้ องกันเศษวัสดุทีตกลงมา
จากชั=นบน อันอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อบุคคลด้านล่าง

ต่อเติมกันสาดอาคาร 3 เพิมเติม
จากเดิม ให้ครบทั=งด้านหน้า
และด้านหลัง ขนาด 44x4.50 เมตร
(198 ตร.ม.) โครงเหล็ก หลังคา
เมทอลชีต

198,000

-

-

1. ตัวอาคารและนักเรี ยน
ได้รับการปกป้ องฝนและ
แสงแดดจากตัวหลังคา
2. นักเรี ยนและบุคลากรมี
ความปลอดภัยมากขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านสามเหลียม

115 ปูกระเบื=องอาคาร 3

เพือปูกระเบื=องในห้องเรี ยนและ
ทางเดินอาคาร 3 ให้ครบทุกห้อง

ปูกระเบื=องในห้องเรี ยนอาคาร
3 จํานวน 9 ห้อง พร้อมระเบียง
และบันไดขึ=นลง ทั=ง 3 ชั=น
ขนาด 800 ตร.ม.

320,000

-

-

มีหอ้ งเรี ยนทีสวยงาม
ทําความสะอาดง่าย และ
ปลอดภัยจากฝุ่ นปูนที
อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านสามเหลียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

116 ปรับปรุ งพื=นทีหน้าอาคาร - เพือถมดินหน้าอาคาร 2 ให้ได้
2 พร้อมปรับปรุ งระบบ ระดับทีเหมาะสม ป้ องกันนํ=าขัง
ท่อระบายนํ=า
หน้าอาคาร
- เพือปรับปรุ งระบบท่อระบายนํ=า
ให้มีประสิ ทธิภาพในการระบายนํ=า
ทีดีกว่าเดิม

1. ถมดินหน้าอาคาร 2 ขนาด 25x4
เมตร หนา 0.5 เมตร (50 ลบ.ม.)
2. ปรับปรุ งระบบท่อระบายนํ=า
ขนาด 30x30 ซม. ยาว 35 เมตร
3. เทพื=นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาด
25x4 เมตร หนา 0.1 เมตร (10 ลบ.ม.)

117 เปลียนบานเฟี= ยมไม้หอ้ ง
เรี ยนอนุบาล

- เพือให้เกิดความปลอดภัยต่อ
นักเรี ยน
- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

- เปลียนบานเฟี= ยมไม้หอ้ ง
เรี ยนอนุบาล เป็ นพีวซี ี ทดแทน
ของเดิมทีชํารุ ดและมีน= าํ หนักมาก
ขนาด 2.4 x 6.5 ม. จํานวน 3 ชุด

118 จัดซื=อเครื องปรับอากาศ

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

จัดซื=อเครื องปรับอากาศ พร้อม
ค่าติดตั=ง จํานวน 8 เครื องๆละ
40,300 บาท สําหรับติดตั=งใน
ห้องประชุมบ้านตูม อาคาร 3

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
35,500
- 1. บริ เวณหน้าอาคาร 2
มีระดับทีเหมาะสม ไม่
เกิดนํ=าขังช่วงฝนตก
2. มีระบบระบายนํ=าทีดี
สามารถระบายนํ=าได้ทนั

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านสามเหลียม

37,500

-

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านสามเหลียม

322,400

-

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านตูม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

119 จัดซื=อกล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอล

- เพือใช้ในการบันทึกภาพกิจกรรม - จัดซื=อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
ต่างๆ ในโรงเรี ยน
พร้อมเลนส์ จํานวน 1 ชุด
ชุดๆละ 26,900 บาท

120 จัดซื=อกล้องวีดีโอ
ดิจิตอล

- เพือใช้ในการบันทึกภาพกิจกรรม - จัดซื=อกล้องถ่ายวีดีโอดิจิตอล
ต่างๆ ในโรงเรี ยน
จํานวน 1 ตัวๆละ 30,000.-

121 ปรับปรุ งพื=นอาคาร 4

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

122 ปรับปรุ งห้องเรี ยนว่าง
ให้เป็ นห้องเรี ยนรู ้แบบ
บูรณาการ

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)
26,900
-

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองแวง

30,000

-

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองแวง

- ปรับปรุ งพื=นอาคาร 4 โดยปู
กระเบื=องเคลือบเซรามิกเกรด A
ชั=น 3 ชั=น 4 พืนทีไม่นอ้ ยกว่า
603 ตร.ม.

301,500

-

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองแวง

- ปรับปรุ งห้องเรี ยนว่างให้เป็ น
ห้องเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
พื=นทีไม่นอ้ ยกว่า 80 ตร.ม.

36,000

-

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองแวง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)
42,000
-

123 ก่อสร้างรั=วอนุบาล

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

- ก่อสร้างรั=วอนุบาล โครงสร้าง
คสล. กึงสําเร็ จรู ป ก่ออิฐบล็อก
สูง 1.30 เมตร เหล็กดัดสูง 70 ซม.
ฉาบปูน รอบๆอนุบาล

124 ก่อสร้างรั=วรอบสระนํ=า

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

- ก่อสร้างรั=วรอบสระนํ=า
โครงสร้าง คสล. กึงสําเร็ จรู ป
ก่ออิฐบล็อก สูง 1.30 เมตร
เหล็กดัดสูง 70 ซม.

195,000

-

125 ขุดลอกและปรับปรุ ง
ขอบสระ

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

- ขุดลอกและปรับปรุ งขอบสระ
นํ=าให้กกั เก็บนํ=าไว้ใช้งานเกษตร
ของโรงเรี ยน และถมดิน ทําเป็ น
ถนนรอบสระ ขนาด 130 เมตร

300,000

-

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองแวง

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองแวง

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองแวง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)
95,000
-

126 ขุดเจาะบ่อบาดาล

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

- ขุดเจาะบ่อบาดาล เพือกักเก็บ
นํ=าไว้ใช้ในโรงเรี ยนได้อย่าง
เพียงพอ

127 ติดตั=งกันตก

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

- ก่อสร้างกันตก อาคาร 6 ระหว่าง
ชั=น 2 - 4 เพือป้ องกันอุบตั ิเหตุ

300,000

-

128 ติดตั=งหม้อแปลงไฟฟ้ าระบบ - เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
22 KV ขนาด 250 KVA จัดการเรี ยนการสอน

- ติดตั=งหม้อแปลงไฟฟ้ าระบบ
22 KV ขนาด 250 KVA
พร้อมติดตั=ง

700,000

129 ก่อสร้างห้องอาบนํ=า

- ก่อสร้างห้องอาบนํ=า เพือใช้ใน
งานโครงการสร้งความมันคง
ในชีวติ (สร้างงานอาชีพ)

350,000

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองแวง

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองแวง

-

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองแวง

-

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองแวง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)
350,000
-

130 ปรับปรุ งอาคารเรี ยนทีว่าง
ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทกั ษะ
งานอาชีพด้านการให้
บริ การทีพัก

- เพือสร้างแหล่งเรี ยนรู ้ทกั ษะ
งานอาชีพ
- เพือให้บริ การทีพักสําหรับแขก
ทีมาพักและสร้างรายได้

- ปรับปรุ งอาคารเรี ยนทีว่าง
ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทกั ษะ
งานอาชีพ และด้านการให้บริ การ
ทีพัก ประกอบด้วย ติดตั=งมุง้ ลวด
เหล็กดัด พัดลมเพดาน เปลียนฝ้ า
เพดาน เปลียนฝาผนัง ประตู
ทางขึ=น

131 จัดซื=อโต๊ะอาหาร

- เพือให้มีโต๊ะอาหารให้เพียงพอ
กับจํานวนนักเรี ยนทีเพิมขึ=น
และทดแทนโต๊ะอาหารเดิมทีชํารุ ด

จัดซื=อโต๊ะอาหาร สําหรับนักเรี ยน
ขนาด 4 ทีนัง โครงไม้หน้าโต๊ะ
โฟเมก้า จํานวน 100 ชุด

350,000

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

- เพือจ่ายเป็ นค่าปรับปรุ งย้าย
ระบบระบายนํ=าและอ่างล้างมือ
ก่อสร้างรางระบายนํ=า ปูบล็อค

850,000

132 ปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายใน
โรงเรี ยนเทศบาลบ้าน
ศรี ฐาน

-

-

-

-

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองแวง

-นักเรี ยนมีโต๊ะอาหารเพียงพอ

กับจํานวนนักเรี ยนทีเพิมขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านศรี ฐาน

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านศรี ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

คอนกรี ตเชือมต่อบริ เวณอาคารเดิม
ก่อกําแพงรั=ว ยกสูงขึ=น
133 ปรับปรุ งอาคารเรี ยนเดิม
เป็ นโรงอาหาร โรงเรี ยน
เทศบาลบ้านศรี ฐาน

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

- เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างปรับ ปรุ งอาคารเรี ยนเดิมเป็ นโรงอาหาร
พื=นทีไม่นอ้ ยกว่า 490 ตร.ม.
ปูบล็อคคอนกรี ตหนา 6 ซม.
เพือเป็ นพื=นทีอเนกประสงค์
พื=นทีรวมไม่นอ้ ยกว่า 1,310 ตร.ม.

1,540,000

-

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านศรี ฐาน

134 จัดซื=อโทรทัศน์ LCD
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 40 นิ=ว

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

- จัดซื=อโทรทัศน์ LCD
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 40 นิ=ว
จํานวน 8 เครื องๆ ละ 17,000.-

136,000

-

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนหนองวัด

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
135 จัดซื=อเครื องมัลติมีเดีย
โปรเจ็คเตอร์พร้อมติดตั=ง จัดการเรี ยนการสอน

- จัดซื=อเครื องมัลติมีเดีย
โปรเจ็คเตอร์พร้อมติดตั=ง
จํานวน 2 ชุดๆละ 35,000 บาท

70,000

-

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนหนองวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

136 จัดซื=อจอรับภาพ

วัตถุประสงค์
- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดซื=อจอรับภาพมัลติมีเดีย
โปรเจ็คเตอร์พร้อมติดตั=ง
จํานวน 2 จอๆ ละ 11,900.-

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)
23,800
-

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนหนองวัด

137 จัดซื=อเครื องมัลติมีเดีย
- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
โปรเจ็คเตอร์พร้อมติดตั=ง จัดการเรี ยนการสอน

- จัดซื=อเครื องมัลติมีเดีย
โปรเจ็คเตอร์พร้อมติดตั=ง
จํานวน 1 ชุดๆละ 35,000 บาท

35,000

-

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองแวง

138 จัดซื=อจอรับภาพ

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

- จัดซื=อจอรับภาพมัลติมีเดียโปร
เจคเตอร์พร้อมติดตั=ง จํานวน 1 จอ

11,900

-

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองแวง

139 จัดซื=อเครื องเสี ยงและ
ไมโครโฟน

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

- จัดซื=อเครื องเสี ยงและ
ไมโครโฟน จํานวน 1 ชุด

46,000

-

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองแวง

140 จัดซื=อเครื องบดใบไม้

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน

- จัดซื=อเครื องบดใบไม้
จํานวน 1 ชุด สําหรับกิจกรรม
การเรี ยนการสอนในทักษะวิชาชีพ

50,000

-

-

- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึ=น

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองแวง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

141 จัดซื=อโต๊ะคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพืออํานวยความสะดวกในการ
- ซื=อโต๊ะคอมพิวเตอร์ มีลิ=นชักล็อค
ปฎิบตั ิงาน สําหรับงานฟื= นฟูสุขภาพ 1 ได้ มีสไลด์คียบ์ อร์ด จํานวน 2 ตัว
งานป้ องกัน
เป็ นเงิน 4,000 บาท

142 จัดซื=อโต๊ะตรวจโรคตัวแอล - เพืออํานวยความสะดวกในการ
- ซื=อโต๊ะตรวจโรคตัวแอล จํานวน 2
ปฎิบตั ิงาน สําหรับงานศูนย์บริ การที 3 ชุดๆละ 4,500 บาท เป็ นเงินทั=งสิ=น
9,000 บาท
143 จัดซื=อโต๊ะวางเครื องมือ
สแตนเลส

- เพืออํานวยความสะดวกในการ
ปฎิบตั ิงาน สําหรับงานศูนย์ฯ ที 3
งานศูนย์บริ การที 5

- จัดซื=อโต๊ะวางเครื องมือสแตนเลส
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท
เป็ นเงิน 15,000 บาท

144 จัดซื=อโต๊ะพับอเนก
ประสงค์

- เพืออํานวยความสะดวกในการ
- ซื=อโต๊ะพับอเนกประสงค์
ปฎิบตั ิงาน สําหรับงานศูนย์บริ การที 5 จํานวน 2 ตัวๆละ 2,300 บาท เป็ นเงิน
4,600 บาท โต๊ะอเนกประสงค์

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
4,000
- มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างเพียงพอ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

9,000

-

-

- มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างเพียงพอ

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

15,000

-

-

- มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างเพียงพอ

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

4,600

-

-

- มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างเพียงพอ

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

145 จัดซื=อเก้าอี=กลมสแตนเลส - เพืออํานวยความสะดวกในการ
- ซื=อเก้าอี=กลมสแตนเลส จํานวน 3ตัวๆ
ปฎิบตั ิงาน สําหรับงานศูนย์บริ การที 3-ละ 4,000 บาท เป็ นเงิน 12,000 บาท
งานศูนย์บริ การที 5-2

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
12,000
- มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างเพียงพอ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

146 จัดซื=อเก้าอี=ทาํ งาน

- เพืออํานวยความสะดวกในการ
- ซื=อเก้าอี=ทาํ งาน จํานวน 27 ตัวๆ
ทํางาน สําหรับใช้ในฝ่ ายบริ หาร 3, ละ 2,000 บาท เป็ นเงิน 54,000 บาท
ฝ่ ายอาหารปลอดภัย 1,งานกองทุน 3
ฝ่ ายบริ การสาธารณสุข

54,000

-

-

- มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างเพียงพอ

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

147 จัดซื=อเก้าอี=มีพนักพิง

- เพืออํานวยความสะดวกในการ
- ซื=อเก้าอี=สาํ นักงาน จํานวน 24 ตัว
ทํางาน สําหรับใช้ในงานศูนย์บริ การ ละ 1,000 บาท เป็ นเงิน 24,000 บาท
ที 1 จํานวน12ตัวงานศูนย์บริ การที3
จํานวน 7 ตัว,งานศูนย์บริ การที 5
จํานวน10 ตัว

24,000

-

-

- มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างเพียงพอ

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
75,000
- มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างเพียงพอ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

148 จัดซื=อเก้าอี=นงรอรั
ั บบริ การ - เพืออํานวยความสะดวกในการ
ทํางาน เพือบริ การประชาชน
สําหรับใช้ในงานศูนย์ 1-4 ชุด
งานศูนย์ 3-6 ชุด

- ซื=อเก้าอี=นงรอรั
ั บบริ การ
จํานวน 10 ชุดๆละ 7,500 บาท
เป็ นเงิน 75,000 บาท

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

149 จัดซื=อเก้าอี=ทรงสูง
ปรับระดับได้

- เพืออํานวยความสะดวกในการ
ทํางาน เพือบริ การประชาชน
สําหรับใช้ในงานศูนย์ 3-2 ชุด
งานศูนย์ 5-2 ชุด

- ซื=อเก้าอี=ทรงสูงปรับระดับได้
จํานวน 4 ชุดๆละ 2,700 บาท
เป็ นเงิน 10,800 บาท

10,800

-

-

- มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างเพียงพอ

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

150 จัดซื=อเครื องปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ทํางานสําหรับใช้ในงานเภสัช
2 เครื อง

- ซื=อเครื องปรับอากาศ ขนาด
12,000 btu จํานวน 2 เครื องๆละ
17,900 บาทเป็ นเงิน 35,800 บาท
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
พร้อมติดตั=ง

35,800

-

-

- มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างเพียงพอ

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
28,000
- มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างเพียงพอ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

151 จัดซื=อเครื องปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
- ซื=อเครื องปรับอากาศ ขนาด
ทํางานสําหรับงานทันตกรรม1เครื อง 24,000 btu จํานวน 1 เครื อง
เพือทดแทนเครื องเดิมทีชํารุ ด
เป็ นเงิน 28,000 บาทชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ)พร้อมติดตั=ง

152 จัดซื=อตูเ้ อกสาร

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการทํางาน
สําหรับงานฟื= นฟู้ สุขภาพ 1 ตู ้

- ซื=อตูเ้ อกสาร บานเปิ ดทึบ 4 ชั=น
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
กว้าง 914 x ยาว 457 x สูง 1829mm
จํานวน 2 ตู ้ ราคาตูล้ ะ 7,100 บาท

14,200

-

-

- มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างเพียงพอ

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

153 จัดซื=อตูล้ ิ=นชักเหล็ก 3 ชั=น - เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการทํางาน
สําหรับงานศูนย์ฯ 3

- ซื=อตูล้ ิ=นชักเหล็ก 3 ชั=น
จํานวน 1 หลัง เป็ นเงิน 4,000 บาท

4,000

-

-

- มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างเพียงพอ

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

13,800

-

-

- มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างเพียงพอ

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

154 จัดซื=อตูเ้ อกสารกระจกบาน - เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการทํางาน - ซื=อตูเ้ อกสารกระจกบานเลือน
เลือนขนาดยาว 6 ฟุต
สําหรับงานศูนย์ฯ 3 - 2 ตู ้
ขนาดยาว 6 ฟุต จํานวน 2 เครื องๆละ
6,900 บาทเป็ นเงิน 13,800 บาท

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

155 จัดซื=อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร - เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการทํางาน
4 ลิ=นชัก
สําหรับงานศูนย์ฯ 1 - 3 หลัง
สําหรับงานศูนย์ฯ 3 - 2 หลัง

- ซื=อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ=นชัก
จํานวน 5 หลังๆละ 5,000 บาท
เป็ นเงิน 25,000 บาท

156 ตูเ้ หล็กเก็บเอกสารแฟ้ ม
4 ชั=น 32 ช่อง

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ทํางานสําหรับงานศูนย์ฯ 3 ศูนย์ 1
ศูนย์ 5 ผอ.ส่วน

- ซื=อตูเ้ หล็กเก็บเอกสารแฟ้ ม 4 ชั=น
32ช่อง จํานวน 4 หลังๆละ
7,000 บาท เป็ นเงิน 28,000 บาท

157 จัดซื=อตูเ้ ก็บแบบฟอร์ม
แบบ 10 ลิ=นชัก

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการทํางาน

สําหรับงานศูนย์ฯ 3 - 1 หลัง

158 จัดซื=อตูเ้ หล็ก

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการทํางาน

สําหรับใช้ในงานศูนย์บริ การที 3

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
25,000
- มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างเพียงพอ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

28,000

-

-

- มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างเพียงพอ

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

- ซื=อตูเ้ ก็บแบบฟอร์มแบบ 10 ลิ=นชัก
จํานวน 1 ตู ้ เป็ นเงิน 4,500 บาท

4,500

-

-

- มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างเพียงพอ

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

- ซื=อตูเ้ หล็ก ขนาด 40x240x80 ซม.
จํานวน 1 ตู ้ เป็ นเงิน 4,500 บาท

4,500

-

-

- มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและ ใช้ในการ
จัดเก็บแฟ้ มเอกสาร

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

159 จัดซื=อโต๊ะวัดความยาว
เด็กเล็ก

- ซื=อโต๊ะวัดความยาวเด็กเล็ก
สําหรับใช้ในงานศูนย์บริ การที 1-1 ชุด จํานวน 2 ตูๆ้ ละ 7,900 บาท
งานศูนย์บริ การที 5 - 1 ชุด
เป็ นเงิน 15,800 บาท

160 จัดซื=อฉากบังตา 3 ตอน

- เพืออํานวยความสะดวกในการ
- ซื=อฉากบังตา 3 ตอน
ปฎิบตั ิงาน สําหรับการใช้งานศูนย์ 1 จํานวน 6 ชุด ๆละ 7,000 เป็ นเงิน
จํานวน 2 ชุด งานศูนย์ 3-2 ชุด
42,000 บาท
งานศูนย์ 5 -2 ชุด

161 จัดซื=อพัดลมโคจร

- เพืออํานวยความสะดวกในการ
- ซื=อพัดลมโคจร ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
ปฎิบตั ิงาน สําหรับติดตั=งบริ เวณฝ่ าย 16 นิ=ว จํานวน 2 ตัวๆละ 1,800
ส่งเสริ มสุขภาพ 2 ตัว
บาท เป็ นเงิน 3,600 บาท

162 เครื องฟอกอากาศ

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
- ซื=อเครื องฟอกอากาศ
ทํางานลดการกระจายเชื=อโรค
จํานวน 4 เครื อง เป็ นเงิน
สําหรับงานศูนย์ฯ 1 จํานวน 4เครื อง 80,000 บาท

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการทํางาน

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
15,800
- มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและ ใช้ในการ
วัดความยาวของเด็กเล็ก

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

42,000

-

-

- มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างเพียงพอ

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

3,600

-

-

- มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างเพียงพอ

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

80,000

-

-

- มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างเพียงพอ

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

163 จัดซื=อกล้องวีดีโอ

วัตถุประสงค์
- เพือไว้สาํ หรับถ่ายรู ปในกิจกรรม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ซื=อกล้องวีดีโอ

ต่างๆและการเก็บข้อมูลทีเป็ นภาพถ่าย จํานวน 1 เครื อง เป็ นเงิน 17,000 บาท

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
17,000
- การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ=น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

-เพิมประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

สําหรับใช้ในฝ่ ายส่งเสริ มสุขภาพ
164 จัดซื=อโทรโข่ง

- เพือความสะดวกในการทํางาน
- ซื=อโทรโข่ง จํานวน 1 ตัว
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เป็ นเงิน 9,000 บาท
สําหรับใช้ในฝ่ ายพัฒนาการจัดการฯ

165 จัดซื=อวิทยุรับ-ส่ง
ชนิดมือถือ

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพสื อสาร
- ซื=อวิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ
ในการบริ หารจัดการรถเก็บขนขยะ จํานวน 8 เครื องๆละ 12,000 บาท
สําหรับใช้ในประจําศูนย์สถานีขน
ถ่ายขยะโนนทัน

166 จัดซื=อโทรทัศน์ แอล อี ดี - เพือบริ การและเพือพักผ่อนใน
(LED TV)
การทํางานสําหรับใช้ประจํา
ศูนย์สถานีขนถ่ายขยะโนนทัน

จัดซื=อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
จํานวน 1 ตัว เป็ นเงิน 10,000 บาท

9,000

-

-

- การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ=น

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

96,000

-

-

- การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ=น

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

10,000

-

-

- การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ=น

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

167 จัดซื=อเครื องอัดฉี ดล้างรถ

วัตถุประสงค์
- เพือความสะดวกในการทํางาน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ สําหรับ
ใช้ในฝ่ ายบริ การสิ งแวดล้อม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ซื=อเครื องอัดฉี ดล้างรถ จํานวน1ชุด
เป็ นเงิน 78,650 บาท

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
78,650
- เพือมีเครื องมือทีมีประ
สิ ทธิภาพทําให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบตั ิงาน

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

168 จัดซื=อเครื องชังนํ=าหนักเด็ก -เพิมประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน - ซื=อเครื องชังนํ=าหนักเด็ก
สําหรับใช้ในฝ่ ายส่งเสริ มสุขภาพ
จํานวน 1 เครื อง เป็ นเงิน 3,500 บาท

3,500

-

-

- การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ=น

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

169 จัดซื=อเครื องวัดความดัน
ดิจิตอล

6,000

-

-

- การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ=น

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

20,000

-

-

- การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ=น

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

-เพิมประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน - ซื=อเครื องวัดความดันดิจิตอล
สําหรับใช้ในฝ่ ายส่งเสริ มสุขภาพ
จํานวน 2 เครื อง ๆละ 3,000 บาท
เป็ นเงิน 6,000 บาท

170 จัดซื=อตูต้ รวจสารปนเปื= อน -เพิมประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน - ซื=อตูต้ รวจสารปนเปื= อนในอาหาร
ในอาหาร
สําหรับใช้ในฝ่ ายส่งเสริ มอาหาร
จํานวน 1 เครื องเป็ นเงิน 20,000 บาท
ปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

171 จัดซื=อเครื อง Innerscan

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพิมประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน - ซื=อเครื อง Innerscan
สําหรับใช้ในฝ่ ายส่งเสริ มสุขภาพ
จํานวน 1 เครื อง ๆ ละ 6,500 บาท

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
6,500
- การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ=น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

172 จัดซื=อรถบรรทุกขยะ แบบ - เพือความสะดวกในการทํางาน
อัดท้าย ขนาด 10 ลบ.เมตร อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สําหรับฝ่ ายบริ การสิ งแวดล้อม

- ซื=อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย
ขนาด 10 ลบ.เมตร จํานวน 3 คัน
คันละ 2,300,000 บาท เป็ นเงิน
6,900,000 บาท

6,900,000

-

-

- ทําให้การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิภาพและคล่องตัว
มากยิงขึ=น

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

173 จัดซื=อรถยนต์บรรทุกขยะ - เพือความสะดวกในการทํางาน
แบบเปิ ดข้าง ขนาด 1 ตัน อย่างมีประสิ ทธิภาพ
แบบถังบรรทุกขยะ
สําหรับฝ่ ายบริ การสิ งแวดล้อม
สแตนเลส

- ซื=อรถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิ ดข้าง

2,000,000

-

-

- ทําให้การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิภาพและคล่องตัว
มากยิงขึ=น

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

3,900,000

-

-

- ทําให้การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิภาพและคล่องตัว
มากยิงขึ=น

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

174 จัดซื=อรถบรรทุกสิ บล้อ
กระบะชนิดสแตนเลส

- เพือความสะดวกในการทํางาน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สําหรับฝ่ ายบริ การสิ งแวดล้อม

ขนาด 1 ตัน แบบถังบรรทุกขยะ
สแตนเลส จํานวน 2 คันๆละ
1,000,000 บาท เป็ นเงิน 2,000,000
- จัดซื=อรถบรรทุกสิ บล้อแบบกระบะ
ชนิดสแตนเลส จํานวน 1 คัน
เป็ น 3,900,000 บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
710,000
- ทําให้การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิภาพและคล่องตัว
มากยิงขึ=น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

175 ปรับปรุ งหัวเก๋ งรถบรรทุก - เพือเปลียนซ่อมแซมรถบรรทุก
นํ=าพร้อมถังนํ=าขนาดไม่ นํ=าให้สามารถทํางานได้
น้อยกว่า 6,000 ลิตรและ
อุปกรณ์ติดตั=ง

ปรับปรุ งหัวเก๋ งรถบรรทุกนํ=าพร้อม
ถังนํ=าขนาดไม่นอ้ ยกว่า 6,000 ลิตร
พร้อมอุปกรณ์ติดตั=ง 1 ชุด
เป็ น 710,000 บาท

176 จัดซื=อรถยนต์ปิคอัพติดตั=ง - เพือความสะดวกในการทํางาน
ระบบยกเทด้วยระบบ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ สําหรับฝ่ าย
ไฮโดรอลิค
บริ การสิ งแวดล้อม

จัดซื=อรถยนต์ปิคอัพติดตั=งระบบยก
เทด้วยระบบไฮดรอลิคพร้อมยกติด
ตั=งถังบรรทุกขยะเดิม จํานวน 2 คัน
คันละ 750,000 บาท เป็ นเงิน
1,500,000 บาท

1,500,000

-

-

- ทําให้การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิภาพและคล่องตัว
มากยิงขึ=น

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

177 จัดซื=อรถยนต์บรรทุกขยะ - เพือความสะดวกในการทํางาน
แบบเอนกประสงค์ขนาด อย่างมีประสิ ทธิภาพ สําหรับฝ่ าย
14 ลบ.หลา
บริ การสิ งแวดล้อม

- ซื=อรถยนต์บรรทุกขยะแบบเอนก

4,000,000

-

-

- ทําให้การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิภาพและคล่องตัว
มากยิงขึ=น

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

ประสงค์ขนาด 25 ลบ.หลา จํานวน

2 คันๆละ 2,000,000 บาท

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

178 จัดซื=อกรงดักสุนขั

- เพือใช้ในการดักจับสุนขั จรจัด
สําหรับงานสัตว์แพทย์

- ซื=อกรงดักสุนขั 2 กรงๆละ 15,000
รวมเป็ นเงิน 30,000 บาท

179 จัดซื=อเครื องอัดจารบี

- เพือความสะดวกในการทํางาน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซ่อมรถยนต์
สําหรับฝ่ ายบริ การสิ งแวดล้อม

- ซื=อเครื องอัดจารบี จํานวน 1เครื อง
เป็ นเงิน 4,900 บาท

180 จัดซื=อเครื องเล่นของเด็ก

- เพือความสะดวกในการทํางาน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สําหรับฝ่ ายบริ การสิ งแวดล้อม

181 จัดซื=อพัดลมดูดอากาศ

- เพือระบายอากาศป้ องกันการ
ติดเชื=อของศูนย์บริ การสาธารณสุข
ที1

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
30,000
- ทําให้การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิภาพและคล่องตัว
มากยิงขึ=น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

4,900

-

-

- ทําให้การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิภาพและคล่องตัว
มากยิงขึ=น

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

- ซื=อเครื องเล่นของเด็กพร้อมแผ่น
รองยาง จํานวน 1 เครื อง เป็ นเงิน
33,500 บาท

33,500

-

-

- ทําให้การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิภาพและคล่องตัว
มากยิงขึ=น

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

- ซื=อพัดลมดูดอากาศ พร้อมติดตั=ง
จํานวน 2 เครื องๆละ 2,000 บาท
รวมเป็ นเงิน 4,000 บาท

4,000

-

-

- ทําให้การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิภาพและคล่องตัว
มากยิงขึ=น

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

182 ก่อสร้างอาคารอเนก
ประสงค์พร้อมห้องนํ=า

- เพือได้เป็ นสถานทีทํางานน่าอยู่
น่าทํางาน เพิมประสิ ทธิภาพ
การทํางาน สําหรับฝ่ ายบริ การ
สิ งแวดล้อม

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
พร้อมห้องนํ=า ของสถานีขนถ่าย
ขยะโนนทัน

183 โต๊ะเอนกประสงค์

เพือใช้ในกิจกรรมชุมชนเขต
เทศบาลนครขอนแก่น และจัดซื=อ
ให้กบั สํานักสวัสดิการสังคมใช้ใน
ภารกิจทีเกียวข้อง

184 เก้าอี=พลาสติกชนิดมี
พนักพิง

เพือใช้ในกิจกรรมประชุมหรื อ
กิจกรรมเกียวกับชุมชน

จัดซื=อโต๊ะเอนกประสงค์ จํานวน
4 ตัวๆละ 3,800 บาท รวมเป็ นเงิน
7,600 บาท ให้ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข
2 ตัว และใช้ในภารกิจของสํานัก
สวัสดิการสังคม 2 ตัว
จัดซื=อเก้าอี=พลาสติกชนิดมีพนักพิง
จํานวน 50 ตัว ให้กบั ชุมชนเจ้าพ่อ
ทองสุขทีจัดตั=งใหม่

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
300,000
- ทําให้การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิภาพและคล่องตัว
- ให้เป็ นสถานที
ทํางาน น่าอยูน่ ่าทํางาน

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

15,200

-

-

ชุมชนในเขตเทศบาลมี
โต๊ะเอนกประสงค์ใช้ใน
กิจกรรม

สํานักสวัสดิการสังคม

14,000

-

-

ชุมชนในเขตเทศบาลมี
เก้าอี=พลาสติกชนิดมีพนักพิง
ใช้ในกิจกรรม

สํานักสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

185 เต็นท์ผา้ ใบ

เพือใช้ในกิจกรรมต่างๆทีเกียวข้อง
กับชุมชนและทดแทนของเดิมที
ชํารุ ด

186 เครื องขยายเสี ยงและ
อุปกรณ์พร้อมค่าติดตั=ง

เพือติดตั=งระบบเสี ยงตามสายใหม่
ในชุมชน และทดแทนของเดิมที
ชํารุ ดและมีกาํ ลังขับไม่เพียงพอ

187 รถเข็นนังคนพิการแบบ
พับได้(Wheelchair)

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื=อเต็นท์ผา้ ใบ จํานวน 5 หลัง
ราคาหลังละ 24,000 บาท รวมเป็ น
เงิน 120,000 บาท จัดซื=อทดแทนของ
เดิมทีชํารุ ดและชุมชนทีจัดตั=งใหม่

จัดซื=อเครื องขยายเสี ยงและอุปกรณ์
พร้อมค่าติดตั=ง ตามโครงการติดตั=ง
ระบบเสี ยงตามสายใหม่ในชุมชน
จัดซื=อทดแทนของเดิมทีชํารุ ดและมี
กําลังขับน้อยไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน
เพือผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูท้ ุพลภาพใน จัดซื=อรถเข็นนังแบบพับได้ จํานวน
เขตเทศบาลนครขอนแก่นได้รับการ 10 คันๆละ 3,400 บาท
ช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวติ ทีดีข= ึน

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
120,000
ชุมชนในเขตเทศบาลมี
เต็นท์ผา้ ใบสําหรับใช้ใน
กิจกรรม

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักสวัสดิการสังคม

178,000

-

-

ชุมชนในเขตเทศบาลมี
สํานักสวัสดิการสังคม
เครื องขยายเสี ยงสําหรับใช้ใน
กิจกรรมตามโครงการติดตั=ง
ระบบเสี ยงตามสายในชุมชน

34,000

-

-

ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูท้ ุพลภาพ
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
มีคุณภาพชีวติ ทีดีข= ึน ได้รับ
การอํานวยความสะดวก

สํานักสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

188 รถเข็นนังคนพิการแบบ
พับได้พร้อมทีนังถ่าย
(Wheelchair)

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูท้ ุพลภาพใน จัดซื=อรถเข็นนังแบบพับได้พร้อมที
เขตเทศบาลนครขอนแก่นได้รับการ นังถ่าย1 คันๆละ 6,500 บาท
ช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวติ ทีดีข= ึน

จัดซื=อจักรยานสามล้อพ่วงข้าง
จํานวน 10 คันๆละ 3,000 บาท
เพือใช้สาํ หรับรับ-ส่ง ปิ นโตอาหาร
กลางวันแก่ผดู ้ อ้ ยโอกาส ตามโครง
การแบ่งปั นนํ=าใจอิมท้องอุ่นใจใกล้
โรงเรี ยน
190 ค่าใช้ในกิจกรรมแถลงข่าว เพือการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผล เพือจ่ายเป็ นค่าจัดแถลงข่าวและ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลการ
การดําเนินกิจกรรมของ การดําเนินงานกิจกรรมต่างๆใน
เทศบาล
ภารกิจของเทศบาล ให้สือมวลชน ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
และประชาชนทัวไปได้รับทราบ
189 รถจักรยานสามล้อกระบะ เพือใช้สาํ หรับรับ-ส่ง ปิ นโตอาหาร
พ่วงข้าง
กลางวันแก่ผดู ้ อ้ ยโอกาส ตามโครง
การแบ่งปั นนํ=าใจอิมท้องอุ่นใจใกล้
โรงเรี ยน

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท)
6,500
ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูท้ ุพลภาพ สํานักสวัสดิการสังคม
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
มีคุณภาพชีวติ ทีดีข= ึน ได้รับ
การอํานวยความสะดวก
30,000

-

-

ผูข้ = ึนบัญชีตามโครงการ
คนขอนแก่นไม่ทอดทิ=งกัน
ได้รับบริ การอาหารกลางวัน
ตามโครงการอิมท้องอุ่นใจ
ใกล้โรงเรี ยน

สํานักสวัสดิการสังคม

200,000 200,000 200,000 ประชาชนและสื อมวลชน
กองวิชาการและแผนงาน
ทราบผลการดําเนินงาน
กิจกรรมต่างๆในภารกิจของ
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

191 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมศูนย์
ICT ชุมชน

วัตถุประสงค์
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของศูนย์ ICT
ชุมชน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของศูนย์ ICT
ชุมชน เพือให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ ICT
ในชุมชน ส่งเสริ มให้ประชาชนใน
ชุมชนสามารถเข้าถึงและใช้เทคโน
โลยีสารสนเทศได้โดยง่าย และเกิด
การฝึ กฝน พัฒนาทักษะการใช้เทค
โนโลยีสารสนเทศ สามารถนําไป
เป็ นเครื องมือในการพัฒนาความคิด
อย่างสร้างสรรค์ นําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชน
ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้ า ค่านํ=า
ประปา ค่าบริ การอินเทอร์เน็ต ค่า
จ้างเหมาดูแลทําความสะอาดศูนย์ฯ
ค่าเดินสายสัญญาณเชือมโยงคอม
พิวเตอร์ภายในพื=นทีระยะใกล้เข้า

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท)
104,520 104,520 104,520 ส่งเสริ มให้ประชาชนใน
กองวิชาการและแผนงาน
ชุมชนสามารถเข้าถึงและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
โดยง่าย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

มีเครื องมือเครื องใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

กองวิชาการและแผนงาน

ด้วยกันเป็ นเครื อข่าย และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
192 จัดซื=อเก้าอี=ทาํ งาน

เพือให้พนักงานได้มีเครื องมือ
ในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื=อเก้าอี=ทาํ งาน
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,300 บาท
เป็ นเงิน 2,600 บาท เป็ นเก้าอี=
ไฟเบอร์ 5 แฉก มีลอ้ เลือน
พนักพิง ทีวางแขน สามารถ
หมุนได้รอบทีนัง และพนักพิง
แยกส่วนไม่ติดกัน บุดว้ ยหนัง
เทียม สําหรับพนักงานทีปฏิบตั ิ
งานราชการฝ่ ายนิติการ 1 ตัว
ฝ่ ายบริ หารงานทัวไป 1 ตัว

2,600

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

193 จัดซื=อโต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี=

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือให้พนักงานได้มีเครื องมือ
ในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

เพือเป็ นค่าจัดซื=อโต๊ะทํางาน
ให้กบั พนักงานเทศบาล ระดับ
3 - 6 จํานวน 1 ชุด ๆละ 3,200 บาท
เป็ นเงิน 3,200 บาท สําหรับ
พนักงานทีปฏิบตั ิงานราชการ
ฝ่ ายบริ หารงานทัวไป

194 จัดซื=อตูบ้ านเลือนทึบ 4 ฟุต เพือให้พนักงานได้มีเครื องมือ
ในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื=อตูบ้ านเลือน
ทึบ 4 ฟุต จํานวน5 ตู ้ ๆ ละ
4,000 บาท เป็ นเงิน 20,000 บาท
เป็ นตูบ้ านเลือนทึบ 4 ฟุต
มีกญ
ุ แจล็อค ใช้ในการจัดเก็บ
และดูแลรักษาเอกสารทางราชการ
ของฝ่ ายบริ การและเผยแพร่
วิชาการ 2 ตู ้ ฝ่ ายบริ หารงานทัวไป
1 ตู ้ ฝ่ ายนิติการ 2 ตู ้ เพือความ

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
3,200
- มีเครื องมือเครื องใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

20,000

-

-

มีเครื องมือเครื องใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

เป็ นระเบียบและสะดวกในการ
ค้นหา
195 ตูก้ นั ชื=น

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื=อตูก้ นั ชื=น
จํานวน 1 ตู ้ เป็ นเงิน 26,000 บาท
ใช้สาํ หรับเก็บกล้องถ่ายรู ป
กล้องวีดีโอ และวัสดุ/อุปกรณ์
เกียวกับการถ่ายภาพทุกชนิด
ของฝ่ ายประชาสัมพันธ์ กองวิชา
การและแผนงาน

26,000

-

-

มีเครื องมือเครื องใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

กองวิชาการและแผนงาน

196 พัดลมระบายอากาศ ขนาด เพือให้ศูนย์พฒั นาทักษะและการ
เพือจ่ายเป็ นค่าพัดลมระบายอากาศ
18 นิ=ว
เรี ยนรู ้ ICT ขอนแก่นได้มีเครื องมือ ขนาด 18 นิ=ว แบบติดเพดาน
ในการระบายอากาศอย่างเพียงพอ พร้อมค่าติดตั=ง จํานวน 16 เครื อง
เครื องละ 2,150 บาท เป็ นเงิน
34,400 บาท เพือใช้ในการระบาย

34,400

-

-

มีเครื องมือในการระบาย
อากาศติดตั=งทีศูนย์เยาวชน
อย่างเพียงพอ เกิดการถ่าย
และช่วยประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้ า

กองวิชาการและแผนงาน

เพือให้พนักงานได้มีเครื องมือ
ในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

กองวิชาการและแผนงาน

อากาศภายในศูนย์พฒั นาทักษะ
และการเรี ยนรู ้ ICT ขอนแก่น
ให้เกิดอากาศถ่ายเท และช่วย
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
197 พัดลมติดผนัง ขนาด18นิ=ว เพือให้ศูนย์พฒั นาทักษะและการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื=อพัดลมระบาย
เรี ยนรู ้ ICT ขอนแก่นได้มีเครื องมือ อากาศพร้อมค่าติดตั=ง จํานวน 6
ในการระบายอากาศอย่างเพียงพอ เครื องๆละ 2,400 บาท สําหรับ
ติดตั=งห้องทํางานของศูนย์ฯ โดย
ช่วยกระจายความเย็น ลดความร้อน
ในอากาศ ช่วยในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้ า
198 รถเข็นพื=นเหล็กชั=นเดียว เพือเคลือนย้ายวัสดุ อุปกรณ์การจัด เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื=อรถเข็นพื=น
กิจกรรมของศูนย์พฒั นาทักษะและ เหล็กชั=นเดียว แบบมือจับพับได้
การเรี ยนรู ้ ICT ขอนแก่น
จํานวน 1 คัน เป็ นเงิน 3,000 บาท
สําหรับเคลือนย้ายวัสดุ อุปกรณ์

14,400

-

-

มีเครื องมือในการระบาย
อากาศติดตั=งทีศูนย์พฒั นา
ทักษะและการเรี ยนรู ้ ICT
ขอนแก่น อย่างเพียงพอ
เกิดการถ่ายเทและช่วยประ
หยัดพลังงานไฟฟ้ า

3,000

-

-

มีอุปกรณ์ในการเคลือนย้าย กองวิชาการและแผนงาน
วัสดุ อุปกรณ์การจัดกิจกรรม
ของศูนย์พฒั นาทักษะและ
การเรี ยนรู ้ ICT ขอนแก่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

การจัดกิจกรรมของศูนย์พฒั นา
ทักษะและการเรี ยนรู ้ ICT ขอนแก่น
199 เครื องอัดเสี ยง

เพือใช้ในการบันทึกเสี ยงและถอด
รายงานการประชุมสภาเมืองและ
การประชุมต่างๆ

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื=อเครื องอัดเสี ยง
จํานวน 1 ตัว เป็ นเงิน 5,000 บาท
สําหรับฝ่ ายแผนงานและประเมินผล
ใช้ในการบันทึกและถอดรายงาน
การประชุม

5,000

-

-

มีอุปกรณ์ทีใช้ในการบันทึก กองวิชาการและแผนงาน
เสี ยงการประชุมสภาเมือง
และการประชุมต่างๆ

200 ตูเ้ ย็น 2 ประตู

เพือให้บริ การประชาชนทีมาติดต่อ
ราชการทีกองวิชาการและแผนงาน

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื=อตูเ้ ย็น 2 ประตู
จํานวน 1 ตู ้ เป็ นเงิน 15,000 บาท
เพือให้บริ การประชาชนทีมาติดต่อ
ราชการทีกองวิชาการและแผนงาน

15,000

-

-

มีเครื องใช้ในให้การบริ การ กองวิชาการและแผนงาน
ประชาชนทีมาติดต่อราชการ
ทีกองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
65,000
- มีเครื องมือเครื องใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

201 กล้องถ่ายรู ประบบดิจิตอล เพือให้พนักงานมีเครื องมือทีใช้ใน
พร้อมเลนส์
การปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื=อกล้องถ่ายรู ป
ระบบดิจิตอลพร้อมเลนส์ จํานวน
1 ตัว เป็ นเงิน 65,000 บาท
เพือใช้ในการปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน

202 กล้องวีดีโอดิจิตอล

เพือให้พนักงานมีเครื องมือทีใช้ใน
การปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื=อกล้องวีดีโอ
ดิจิตอล จํานวน 1 ตัว เป็ นเงิน
158,000 บาท เพือใช้ในการปฏิบตั ิ
งานของฝ่ ายประชาสัมพันธ์

158,000

-

-

มีเครื องมือเครื องใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

กองวิชาการและแผนงาน

203 เครื องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์

เพือให้บริ การประชาชนทีมาใช้ใน
ศูนย์พฒั นาทักษะและการเรี ยนรู ้
ICT ขอนแก่น

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื=อเครื องมัลติ
มีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 2 เครื อง
เครื อง ละ 35,000 บาท เป็ นเงิน
70,000 บาท สําหรับให้บริ การ
ประชาชนทีใช้บริ การทีศูนย์พฒั นา
ทักษะและการเรี ยนรู ้ ICT ขอนแก่น

70,000

-

-

ประชาชนทีมาใช้บริ การที
ศูนย์พฒั นาทักษะและการ
เรี ยนรู ้ ICT ขอนแก่น
ได้ใช้บริ การ

กองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
30,000
- ประชาชนทีมาใช้บริ การที
ศูนย์พฒั นาทักษะและการ
เรี ยนรู ้ ICT ขอนแก่น
ได้ใช้บริ การ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

204 ชุดไมโครโฟนไร้สาย
พร้อมอุปกรณ์

เพือให้บริ การประชาชนทีมาใช้ใน
ศูนย์พฒั นาทักษะและการเรี ยนรู ้
ICT ขอนแก่น

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื=อชุดไมโครโฟน
ไร้สายพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2
ชุด ๆ ละ 15,000 บาท เป็ นเงิน
30,000 บาท สําหรับให้บริ การ
ประชาชนทีใช้บริ การทีศูนย์พฒั นา
ทักษะและการเรี ยนรู ้ ICT ขอนแก่น
และใช้ทดแทนของเดิมทีชํารุ ด

กองวิชาการและแผนงาน

205 สว่านไฟฟ้ า

เพือใช้ในงานซ่อมแซมหนังสื อ
และงานซ่อมบํารุ งสถานทีของ
ศูนย์พฒั นาทักษะและการเรี ยนรู ้
ICT ขอนแก่น

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื=อสว่านไฟฟ้ า
จํานวน 1 เครื อง เป็ นเงิน 1,700 บาท
สําหรับงานซ่อมแซมหนังสื อ และ
งานซ่อมบํารุ งสถานทีของศูนย์
พัฒนาทักษะและการเรี ยนรู ้ ICT
ขอนแก่น

1,700

-

-

ศูนย์พฒั นาทักษะละการ
เรี ยนรู ้ ICT มีเครื องมือใน
การซ่อมแซมหนังสื อและ
งานซ่อมบํารุ งสถานที

206 ชุดสื อประกอบการเขียน เพือใช้ประกอบการฝึ กอบรม ฝี กซ้อม เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื=อชุดสื อ
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ของครู -อาจารย์ เด็ก เยาวชน และ ประกอบการเขียนโปรแกรมควบคุม
ประชาชนทีสนใจ
หุ่นยนต์ จํานวน 5 ชุด ๆ ละ

160,000

-

-

ของครู -อาจารย์ เด็ก เยาวชน กองวิชาการและแผนงาน
ประชาชนทีสนใจ ใช้ในการ
ประกอบการฝึ กอบรม ฝี กซ้อม

กองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 3.มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

32,000 บาท เป็ นเงิน 160,000 บาท
สําหรับศูนย์พฒั นาทักษะและการ
เรี ยนรู ้ ICT ขอนแก่น เพือประกอบ
การฝึ กอบร ฝึ กซ้อมของครู -อาจารย์
เด็ก เยาวชน และประชาชนทีสนใจ
207 ค่าปรับปรุ งห้องประชุม เพือความสะดวกในการทํางานและ
และห้องทํางาน ศูนย์
การทําความสะอาด
พัฒนาทักษะและการเรี ยน
รู ้ ICT ขอนแก่น

เพือเป็ นค่าปรับปรุ งพื=นห้องประชุม
และห้องทํางาน ศูนย์พฒั นาทักษะ
และการเรี ยนรู ้ ICT ขอนแก่น
จากพื=นพรมเป็ นพื=นดูราฟลอร์
ขนาดหนา 2 มิลลิเมตร เป็ นพื=นที
87 ตารางเมตร เพือให้สะดวก
ในการทําความสะอาดไม่กกั เก็บฝุ่ น

58,000

-

-

การทํางานและการทําความ กองวิชาการและแผนงาน
สะอาดพื=นของห้องประชุม
และห้องทํางานของศูนย์
พัฒนาทักษะและการเรี ยน
รู ้ ICT ขอนแก่น เป็ นไปด้วย
ความสะดวก

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพองค์ กร
เป้ าประสงค์ : บริหารงบประมาณแบบมุ่งผลสั มฤทธิ$

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 4.บริ หารงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมจัดทํา เพือจัดทําสรุ ปผลการดําเนินงานรอบ จัดทํารู ปเล่มเอกสารสรุ ปผลงานใน
รอบปี 2556 มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้าง
สรุ ปผลการดําเนินงานใน ปี 2556
พิมพ์ ค่าออกแบบ ค่าจัดทําเอกสาร
รอบปี 2556
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
2 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวิจยั เพือจัดทําการวิจยั และประเมินผล เพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดทําวิจยั
และประเมินผล
ในกิจกรรมตามภารกิจของเทศบาล และประเมินผลในกิจกรรมตามภาร
ทีเป็ นประเด็นสําคัญ ประจําปี 2557 กิจของเทศบาลทีเป็ นประเด็นสําคัญ
ประจําปี 2557 การประเมินผล
ตามแผนงานโครงการ ตามแผน
พัฒนาเทศบาล ตามนโยบายของ
ผูบ้ ริ หาร และ / หรื อ ตามทีคณะ
กรรมการติดตามประเมินผลกําหนด
ขึ?น ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจ้างสํารวจ ค่าจ้างวิเคราะห์ขอ้ มูล

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท)
250,000 250,000 250,000 มีการรวบรวมผลงานในแบบ กองวิชาการและแผนงาน
รู ปเล่ม เอกสาร ในรอบปี
2556

200,000 200,000 200,000 มีการจัดทําวิจยั และประเมิน กองวิชาการและแผนงาน
ผลในกิจกรรมตามภารกิจ
ของเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 1.การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : 1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 4.บริ หารงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ค่ายานพาหนะ ค่าจัดทําเอกสาร
รู ปเล่ม ค่าจ้างหน่วยงานภาครัฐ/
ภาคเอกชนในการทําวิจยั และค่า
ใช้จ่ายในการจัดประชุมทีเกียวข้อง
กับการประเมินผลของเทศบาลนคร
ขอนแก่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื องดืม
ค่าสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ
ค่าจัดทําเอกสารรายงานผลการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลและเอกสารทีเกียวข้องใน
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

พันธกิจที! "
การสร้ างสั งคมสั นติสุขและสมานฉันท์
ด้ วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสั งคม

ยุทธศาสตร์ : การสร้ างเครือข่ ายและความเข้ มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ : การส่ งเสริมให้ ภาคประชาชนเข้ มแข็ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 6.ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเสริ มสร้าง
- เพื-อสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ -ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมและ
100,000
100,000
100,000
ศักยภาพการกระจาย
การกระจายอํานาจสู่ชุมชนภายใต้ กระจายอํานาจสู่ชุมชนในการ
อํานาจและมีส่วนร่ วม
โครงการเทศบาลเล็กใน
จัดทําแผนปฏิบตั ิการกระจาย
ของเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลใหญ่
อํานาจสู่ชุมชนรวมถึงการติดตาม
- เพื-อสร้างการทํางานแบบมี
โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาล
ส่วนร่ วมระหว่างภาครัฐและ
ใหญ่และร่ วมรับรู ้ผลการดําเนิน
ประชาชน
งาน ปั ญหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
- เพื-อสร้างความเข้มแข็งภาค
เพื-อถอดบทเรี ยนการดําเนิน
ประชาชนในการพัฒนาชุมชน การกิจกรรมโครงการต่างๆทีได้รับงบประมาณจากเทศบาล

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
- เกิดการแลกเปลี-ยนเรี ยนรู ้
ซึ-งกันและกันโดยการ
ทบทวนบทเรี ยนและประ
สบการณ์การดําเนินการตาม
ภารกิจที-เทศบาลได้ถ่ายโอน
ให้กบั ชุมชน อันจะนําไปสู่
การปรับปรุ งแก้ไขและ
พัฒนาต่อไป
- ได้แผนปฎิบตั ิการ การ
กระจายอํานาจภายใต้
โครงการเทศบาลเล็กใน
เทศบาลใหญ่ ประจําปี

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 6.ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการนักศึกษาใสใจ -เพื-อสร้างกระบวนการแลกเปลี-ยน - ดําเนินการจัดทํากระบวนการ
35,000
35,000
35,000
วิถีชุมชน
เรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างพนักงาน นักศึกษาทุนเทศบาล ระดับ
เทศบาล พนักงานครู เทศบาล
ปริ ญญาตรี และนักศึกษา
ชุมชน นักศึกษาทุนเทศบาล
ฝึ กงานลงพืCนที-สมั ผัส เรี ยนรู ้
ระดับปริ ญญาตรี และนักศึกษา ชุมชนตลอดระยะเวลาระหว่าง
ที-เข้ามาฝึ กงานในประเด็นการ เดือน มีนาคม ถึงพฤษภาคม
พัฒนาต่าง ๆ ของเทศบาล
ของทุกปี โดยการดําเนิน
- เพื-อเป็ นการพัฒนาทักษะ
กิจกรรมดังกล่าว มีผเู ้ ข้าร่ วม
สังเคราะห์ขอ้ มูลชุมชนให้ได้
กระบวนการประกอบด้วย
มาซึ-งความรู ้แล้วก่อเกิดปั ญญา หัวหน้าส่วนการงาน
นําไปสู่การสร้างประโยชน์
พนักงานเทศบาล พนักงานครู
ให้กบั การพัฒนาชุมชน
เทศบาลตลอดจนชุมชนใน
เขตเทศบาล

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
- เกิดกระบวนการแลก
เปลี-ยนเรี ยนรู ้กนั ระหว่าง
พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครู เทศบาลชุมชน นักศึกษา
ทุนเทศบาลระดับปริ ญญาตรี
และนักศึกษาที-เข้ามา
ฝึ กงานในประเด็นการ
พัฒนาต่าง ๆ เทศบาล
- เกิดการพัฒนาทักษะ
สังเคราะห์ขอ้ มูลชุมชนให้
ได้มาซึ-งความรู ้ แล้วก่อเกิด
ปั ญหานําไปสู่การสร้าง
ประโยชน์ให้กบั การพัฒนา
ชุมชน

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 6.ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการ "นครขอนแก่น - เพื-อส่งเสริ มสุขภาพทางด้าน
- จัดการแข่งขันเทควันโด
30,000
30,000
30,000
เทควันโดแชมป์ เปีC ยนชิพ" ร่ างกายให้แข็งแรงและจิตใจที- ประเภทเยาวชนและประชาชน
ครัCงที- 4
เข้มแข็งโดยผ่านการแข่งขันกีฬา ทัว- ไป
- เพื-อพัฒนานักกีฬาเทควันโดใน
จังหวัดขอนแก่นให้มีเวทีในการ
แข่งขันมากขึCน
- เพื-อสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปยุง่
เกี-ยวกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ
4 โครงการศิลปะกับชุมชน - เพื-อเป็ นการเผยแพร่ ความรู ้
- ดําเนินโครงการศิลปะกับชุมชน
(วาดเส้นพืCนฐาน)
ความเข้าใจในคุณค่าศิลปะให้แก่ โดยเปิ ดโอกาสให้กบั ประชาชน
สาธารณชน
และผูส้ นใจทัว- ไป จํานวน 60คน
- เพื-อเป็ นการเผยแพร่ ชื-อเสี ยงของ เข้าร่ วมโครงการฯ
สายวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

50,000

50,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
- เยาวชนและประชาชน
ทัว- ไปมีสุขภาพร่ างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง และรู ้จกั
การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ โดยการเล่น
กีฬาและออกกําลังกาย
ห่างไกลจากยาเสพติดและ
อบายมุข

50,000 - เกิดเครื อข่ายความร่ วมมือ
ในระดับนานาชาติ
- เกิดความรู ้ ความเข้าใจ
ในคุณค่าศิลปะ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื-น)

สํานักปลัดเทศบาล
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื-น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 6.ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการแข่งขันฟุตซอล - เพื-อส่งเสริ มให้ประชาชนและ - ประชาชนผูร้ ่ วมงาน จํานวน
20,000
20,000
20,000
ต้านยาเสพติด ครัCงที- 7 เยาวชนได้เล่นกีฬา
200 คน
- เพื-อส่งเสริ มความสัมพันธ์และ - เด็กและเยาวชน จํานวน 100
ความสามัคคีในหมู่คณะ
คน
-เพื-อส่งเสริ มให้เยาวชนได้มีการ
แสดงออกด้วยการเล่นกีฬา

6 โครงการแข่งขันกีฬาภาย - เพื-อเป็ นการป้ องกันปั ญหา
ในชุมชนหนองใหญ่ 1-4 ยาเสพติดภายในชุมชน

- เยาวชนและประชาชนใน
ชุมชนหนองใหญ่ 1-4 อย่างน้อย
-เพื-อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้เยาวชน 1,000 คน
และประชาชนได้ออกกําลังกาย

30,000

30,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
- เยาวชนและประชาชน
ได้ร่วมกิจกรรมการออก
กําลังกายและเล่นกีฬา
- พัฒนาทักษะความสามารถ
ในการเล่นกีฬาในระดับสูง
ต่อไป
- เยาวชนและประชาชน
รู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ห่างไกลจาก
ยาเสพติด

30,000 - เยาวชนและประชาชน
ได้ร่วมกิจกรรมการออก
กําลังกายและเล่นกีฬา
- พัฒนาทักษะความสามารถ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื-น)

สํานักปลัดเทศบาล
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื-น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 6.ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
และเล่นกีฬา
- เพื-อพัฒนาทักษะความสามารถ
ในการเล่นกีฬาฟุตบอลในระดับ
ที-สูงต่อไป

7 โครงการ "ค่ายแสงส่องใจ" - เพื-อให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ - กิจกรรมค่ายแสงส่องใจ
ครัCงที- 2 ประจําปี การศึกษา ในการวางแผนการทํางานร่ วมกัน (ครัCงที- 2) ณ โรงเรี ยนบ้านกอก
เป็ นหมู่คณะและแก้ไขปัญหาเฉพาะ ป่ าผุวทิ ยา ตําบลสวนหม่อน
2556
หน้าได้
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
- เพื-อให้นกั ศึกษาได้ฝึกการทํางาน โดยมีจาํ นวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ร่ วมกับชุมชน เกิดสัมพันธภาพที-ดี ดังนีC
ต่อกัน และเพื-อเป็ นการบริ การทาง - นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
วิชาการแก่ชุมชน
จํานวน 120 คน
- เพื-อให้นกั ศึกษาได้บูรณาการ
- นักเรี ยน จํานวน 120 คน

5,000

5,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

ในการเล่นกีฬาในระดับสูง
ต่อไป
- เยาวชนและประชาชน
รู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ห่างไกลจาก
ยาเสพติด

5,000 - นักศึกษาสามารถทํางาน
สํานักปลัดเทศบาล
ร่ วมกันในรู ปแบบคณะ
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื-น)
กรรมการบริ การโครงการได้
- นักศึกษามีจิตสาธารณะ
ในการทํางานบริ การทาง
วิชาการแก่ชุมชน
- นักศึกษาสามารถบูรณาการ
งานบริ การทางวิชาการให้
แก่สงั คมกับกระบวนการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 6.ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

เรี ยนการสอนได้
- นักเรี ยนที-เข้าร่ วมโครงการ
มีความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ความรู้ ทักษะ และกระบวนการเรี ยนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื-อบริ การ
ทางวิชาการ อันเป็ นประโยชน์ต่อการ
เสริ มสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ของ
นักเรี ยนในโรงเรี ยน

- ดําเนินโครงการฯโดยเปิ ด
8 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิ - เพื-อเป็ นการเผยแพร่ ความรู ้
การศิลปะประเทศอนุภูมิภาค ความเข้าใจในคุณค่าศิลปะให้แก่ โอกาสให้กบั ประชาชนและ
ลุ่มแม่นC าํ โขงและประชาคม สาธารณชน
ผูส้ นใจทัว- ไป จํานวน 200คน
อาเซี-ยน
-เพื-อให้เกิดความร่ วมมือเชิงสร้าง เข้าร่ วมโครงการฯ
สรรค์ระหว่างองค์กรในระดับประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มนํCาโขงและประชาคม
อาเซี-ยน

30,000

30,000

30,000 - เกิดเครื อข่ายความร่ วมมือ
ในระดับประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มนํCาโขงและประชาคมอาเซี-ยน

- เกิดความรู ้ ความเข้าใจ
ในคุณค่าศิลปะ

สํานักปลัดเทศบาล
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื-น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 6.ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
9 โครงการสอบธรรมศึกษา -เพื-อเป็ นการส่งเสริ มศีลธรรมใน -ดําเนินโครงการฯโดยเปิ ด
สร้างความดีถวายพ่อหลวง นักเรี ยน นักศึกษา ให้ถึงพร้อม โอกาสให้กบั นักเรี ยน นักศึกษา
ด้วยความรู้และคุณธรรมสร้างความ เยาวชน เข้าร่ วมโครงการฯ
เข้าใจในพระพุทธศาสนาทีถูกต้องให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
และนําไปเป็ นหลักในการ
ดําเนินชีวติ
10 โครงการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น
ประจําปี งบประมาณ 2557

- เพื-อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ของชาติให้ประสบผลสําเร็ จ
- เพื-อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปั ญหายาเสพติด TO BE

- ผูเ้ สพ ผูต้ ิดยาเสพติด กลุ่มเสี- ยง
พืCนที-เสี- ยง พืCนที-ที-ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด ได้รับการ
แก้ไขตามแนวทาง สามารถดํารง
ความยัง- ยืนในการเอาชนะยาเสพติด
- จัดกิจกรรมตามโครงการ

100,000

100,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
-นักเรี ยน นักศึกษาได้มีโอกาส

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

ศึกษาหลักธรรมให้ถึงพร้อมด้วย (เงินอุดหนุนหน่วยงานอื-น)
ความรู้และคุณธรรม สร้างความ
เข้าใจในพระพุทธศาสนาที-ถูกต้อง
ให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ และ
นําไปเป็ นหลักในการดําเนินชีวติ

100,000 - ปั ญหายาเสพติดได้รับการ
แก้ไขอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ครอบคลุมทุกพืCนที- ประชาชนมีความพึงพอใจ
และเชื-อมัน- ในการแก้ไข
ปั ญหายาเสพติดของทาง
ราชการ ก่อให้เกิดการ

สํานักปลัดเทศบาล
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื-น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 6.ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
NUMBER ONE ให้ขบั เคลื-อน รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหา
ตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ
ยาเสพติด TO BE NUMBER
- เพื-อสนับสนุนการบริ หารจัดการ ONE ระดับจังหวัด ระดับภาค
การวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ ระดับประเทศ จํานวน 3 ครัCง
ระบาดของยาเสพติด รวมทัCงการ และจัดกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิต
พัฒนาประสิ ทธิภาพด้านการ
สํานึกและสร้างกระแสที-เอืCอต่อ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ทุกด้าน
ยาเสพติดระดับจังหวัด
-ตรวจติดตามกํากับและประเมิน
ผลการปฏิบตั ิงานด้านการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหายาเสพติดของ
ศพส.อ. และศพส.อปท. ทุกแห่ง
จํานวน 26 อําเภอในจังหวัด
ขอนแก่น

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
ทํางานร่ วมกันที-ดีระหว่าง
ภาครัฐและประชาชน
มีความมัน- คง ปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สิน
สังคมสงบสุข

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 6.ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- กลุ่ม/ชมรม ผูร้ ักการปั-นจักรยาน
10,000
10,000
10,000
11 โครงการจักรยานล้อเดียว - เพื-อรณรงค์ส่งเสริ มชักชวน
พาเที-ยวพระธาตุขามแก่น ให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น - เจ้าหน้าที- พนักงาน หน่วยงาน
ร่ วมปั- นจักรยานลดภาวะโลกร้อน ภาครัฐและเอกชน ที-ป-ั นจักรยาน
ครัCงที- 4
- เพื-อรวมพลังร่ วมกันปั- นจักรยาน ไปทํางาน หรื อปั- นจักรยานเพื-อ
เป็ นพระราชกุศลเนื-องในวันมหา ออกกําลังกาย
มงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา - นักเรี ยนและนักศึกษาที-ป-ั น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
จักรยานไปเรี ยนหรื อปั-นจักรยาน
วันที- 5 ธันวาคม 2556
เพื-อออกกําลังกาย
- เพื-อเป็ นการประชาสัมพันธ์
- ประชาชนทัว- ไปที-ป-ั นจักรยาน
พระธาตุขามแก่นสถานที-สาํ คัญ เพื-อการพักผ่อนและออกกําลังกาย
และท่องเที-ยวในจังหวัดขอนแก่น
- เพื-อร่ วมทําบุญและนมัสการ
พระธาตุขามแก่น

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
- ประชาชน/กลุ่มเป้ าหมาย
ตระหนักและลดกิจกรรมทีจะก่อให้เกิดก๊าซที-เป็ น
สาเหตุก่อให้เกิดภาวะ
โลกร้อน
- เกิดการปรับเปลี-ยน
พฤติกรรมมาใช้จกั รยาน
ในกิจกรรมต่าง ๆ ที-เอืCอ
อํานวย ลดมลพิษทางอากาศ
และทําให้สุขภาพแข็งแรง
- ประชาชนได้ร่วมทําบุญ
และนมัสการสักการะ
พระธาตุขามแก่น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื-น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 6.ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพื-อรณรงค์ส่งเสริ มให้ประชาชน - กลุ่ม/ชมรมผูร้ ักการปั- นจักรยาน
10,000
10,000
10,000
12 โครงการงานมหกรรม
จักรยานวันปลอดรถ
ในจังหวัดขอนแก่นร่ วมกันปั- น - เจ้าหน้าที- พนักงาน หน่วยงาน
ประจําปี 2557
จักรยานเพื-อลดภาวะโลกร้อน
ภาครัฐและเอกชน ที-ป-ั นจักรยาน
(Car free day 2014)
-เพื-อรวมพลังร่ วมกันปั- นจักรยาน ไปทํางาน หรื อปั- นจักรยานเพื-อ
เป็ นพระราชกุศลเนื-องในวันมหา ออกกําลังกาย
มงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา - นักเรี ยนและนักศึกษาที-ป-ั น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และ จักรยานไปเรี ยน หรื อปั- นจักรยาน
พระบรทราชินีนาถ
เพื-อออกกําลังกาย
- เพื-อออกกําลังกาย รักษาสุขภาพ - ประชาชนทัว- ไปที-ป-ั นจักรยาน
ให้แข็งแรง และลดการใช้พลังงาน เพื-อการพักผ่อนและออกกําลังกาย
เชืCอเพลิง

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
- ประชาชน/กลุ่มเป้ าหมาย
ตระหนักและลดกิจกรรมทีจะก่อให้เกิดก๊าซที-เป็ นสาเหตุ
ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
- เกิดการปรับเปลี-ยน
พฤติกรรมมาใช้จกั รยาน
ในกิจกรรมต่าง ๆ ที-เอืCอ
อํานวย อันเป็ นการประหยัด
พลังงานเชืCอเพลิง และเป็ น
การออกกําลังกายให้สุขภาพ
แข็งแรง

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื-น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 6.ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพื-อถวายเป็ นพระราชกุศลเนื-อง - กลุ่ม/ชมรม ผูร้ ักการปั- นจักรยาน
20,000
20,000
20,000
13 โครงการใจเดียวกัน
ปั- นเพื-อพ่อหลวง ครัCงที- 6 ในวันมหามงคลเฉลิมพระชนม - เจ้าหน้าที- พนักงาน หน่วยงาน
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า ภาครัฐและเอกชน ที-ป-ั นจักรยาน
อยูห่ วั ครบรอบ 85 พรรษา
ไปทํางาน หรื อปั- นจักรยานเพื-อ
-เพื-อรณรงค์ ส่งเสริ ม ชักชวน ให้ ออกกําลังกาย
ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นร่ วม - นักเรี ยนและนักศึกษาที-ป-ั น
กันปั- นจักรยานลดภาวะโลกร้อน จักรยานไปเรี ยน หรื อปั- นจักรยาน
-เพื-อออกกําลังกาย รักษาสุขภาพ เพื-อออกกําลังกาย
ร่ างกายให้แข็งแรง
- ประชาชนทัว- ไปที-ป-ั นจักรยาน
เพื-อการพักผ่อนและออกกําลังกาย
14 ประชุมวิชาการนานาชาติ - เพื-อเป็ นเวทีให้นกั วิชาการ
ด้านการปกครองส่วน
นักวิจยั อาจารย์ นักศึกษาระดับ
ท้องถิ-น
บัณฑิตศึกษาและผูบ้ ริ หารหรื อ
บริ การประชาชนในท้องถิ-นได้มี

จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้านการปกครองท้องถิ-นใน
บริ บทสากล โดยมีนกั วิชาการ
นักวิจยั นักปฏิบตั ิ นักศึกษา

150,000

150,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

-สุ ขภาพผูเ้ ข้าร่ วมโครงการดีขC ึน

สํานักปลัดเทศบาล

-ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีส่วนร่ วม (เงินอุดหนุนหน่วยงานอื-น)
ในการลดภาวะโลกร้อนลดการ
ใช้พลังงานเชืCอเพลิง

150,000 - นักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ
นักวิจยั และนักปฏิบตั ิได้มี
โอกาสนําเสนอบทความ

สํานักปลัดเทศบาล
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื-น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 6.ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โอกาสนําเสนอบทความทางวิชา บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
การจากการวิจยั ในประเด็นทีท้องถิ-นและผูส้ นใจทัCงในประเทศ
เกี-ยวกับการบริ หารและการพัฒนา และต่างประเทศ จํานวน 400 คน
- เพื-อเป็ นศูนย์กลางในการผสม
ผสานภูมิปัญญาท้องถิ-นให้เข้ากับ
นวัตกรรมของภูมิภาคต่างๆ
ทัว- โลก

15 โครงการสรุ ปผลงาน
การจัดกิจกรรมประจําปี
2556

- เพื-อสร้างความสมัครสมาน
สามัคคีในหมู่คณะ
- เพื-อสร้างกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ให้เกิดขึCนภายในท้องถิ-น

- ผูส้ ูงอายุเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ย
กว่า 2,000 คน
- ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่นสนใจการออกกําลังกาย

20,000

20,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

ทางวิชาการหรื อการวิจยั ใน
ประเด็นที-เกี-ยวกับการ
ปกครองท้องถิ-นและการ
บริ หารและการพัฒนา
- วิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ-นเป็ นศูนย์กลางทัCง
ระดับภูมิภาคและระดับโลก
ในการผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ-นให้เข้ากับนวัตกรรม
ของภูมิภาคต่างๆ ทัว- โลก

20,000 - เป็ นการกระตุน้ ให้สมาชิก
และชุมชนเกิดการตื-นตัว
ในการเสริ มสร้างสุขภาพ
- เป็ นการสร้างแรงจูงใจ

สํานักปลัดเทศบาล
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื-น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 6.ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื-อกระตุน้ ให้สมาชิกเกิดจิต- เพื-อเสริ มสร้างสุขภาพมากขึCน
สํานึกรักการออกกําลังกาย
- เพื-อส่งเสริ มสนับสนุนผูส้ ูงอายุ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
16 โครงการสานสัมพันธ์นอ้ ง -เพื-อส่งเสริ มความสามัคคีกลม
พี-มิตรไมตรี 4 องค์กร
เกลียวระหว่างผูส้ ูงอายุในจังหวัด
ขอนแก่น
-เพื-อส่งเสริ มศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกันของผูส้ ูงอายุ
-เพื-อสร้างความเข้มแข็งให้กบั
ชมรมผูส้ ู งอายุในจังหวัดขอนแก่น

สมาชิกผูส้ ูงอายุ สังกัด
-สมาคมข้าราชการบําเหน็จ
บํานาญขอนแก่น
-ครู บาํ นาญขอนแก่น
-ชมรมผูส้ ูงอายุขอนแก่น
-ชมรมสร้างเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ศูนย์อนามัยที- 6

20,000

20,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

สร้างแหล่งท่องเที-ยวให้เกิด
ขึCนในท้องถิ-น และชะลอ
การเจ็บป่ วยจากโรคต่างๆ

20,000 -ผูส้ ูงอายุมีความสามัคคีกลม
เกลียว สร้างความเข้มแข็งให้
กับชมรมผูส้ ูงอายุและเสริ ม
สร้างศักยภาพในการทํางาน
ร่ วมกันของผูส้ ูงอายุ

สํานักปลัดเทศบาล
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื-น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 6.ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 การจัดวิง- ขอนแก่น
-เพื-อสร้างนักวิง- เยาวชนไทยให้มี - นักวิง- สมัครเล่นทัว- ประเทศไทย
300,000
300,000
300,000
มาราธอนนานาชาติ
มาตรฐานในระดับนานาชาติ
และต่างประเทศ จํานวน 5,200 คน
- เพื-อสร้างเป็ นกิจกรรมกีฬามวล - นักวิง- เพื-อสุขภาพในจังหวัด
ครัCงที- 10
ชนเพื-อเป็ นเกียรติภูมิชาวขอน- ขอนแก่น จํานวน 30,000 คน
แก่นและประเทศไทย
- นักวิง- จากนักเรี ยน นักศึกษา
- เพื-อสร้างสรรค์และสร้าง
และบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ
ประโยชน์กบั การมีส่วนร่ วม
จํานวน 10,000 คน
ระหว่างกิจกรรมกับประชาชน รวมทัCงสิCน 45,200 คน
ในพืCนที-แบบยัง- ยืน โดยเฉพาะ
การรณรงค์ให้ประชาชนหันมา
สนใจต่อการออกกําลังกายด้วย
การวิง- อันเป็ นการสร้างคุณภาพชีวติ

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

- ประชาชนหันมาออกกําลัง
สํานักปลัดเทศบาล
กายด้วยการวิง- มากขึCน ทําให้ (เงินอุดหนุนหน่วยงานอื-น)
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที-ดี
- มีการท่องเที-ยวในจังหวัด
ขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง
เพิ-มมากขึCน
- มีกิจกรรมหลักให้องค์กร
ภายในจังหวัดขอนแก่นได้
ร่ วมกันทําประโยชน์
- เป็ นกิจกรรมสนับสนุน
นโยบายป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 6.ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
18 การประชุมประจําเดือน -เพื-อสนับสนุนให้องค์กรใน
-จัดประชุมให้คณะกรรมการ
400,000
400,000
400,000
คณะกรรมการชุมชนย่อย ชุมชนได้แลกเปลี-ยนเรี ยนรู ้ซ- ึงกัน ชุมชนและองค์กรในชุมชน
และกัน มีส่วนร่ วมรับรู ้ ร่ วมคิด เดือนละ > 1 ครัCง
ร่ วมกําหนดแนวทางการพัฒนา -จัดประชุมอดีตประธาน
ท้องถิ-น ร่ วมติดตามตรวจสอบ ชุมชน 4 เดือน/ครัCง
การ ดําเนินงานของเทศบาล
ก่อให้เกิดความสํานึกรัก
หวงแหนท้องถิ-นของตนเอง
ต้องการพัฒนาท้องถิ-นของตน
ให้เจริ ญก้าวหน้า ลดปั ญหาความ
ขัดแย้ง เพื-อให้ได้ขอ้ ยุติ ข้อสรุ ป
นําไปสู่การปฏิบตั ิที-ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

-ประชาชนในเขตเทศบาลนคร

สํานักสวัสดิการสังคม

ขอนแก่นได้ร่วมกําหนดแนว
ทางแลกเปลี-ยนความคิดเห็น
ในการพัฒนาท้องถิ-นและ
ร่ วมตรวจสอบ ติดตามการดํา
เนินงานของเทศบาลมากขึCน
-ประชาชนได้ขอ้ ยุติขอ้ สรุ ป
สู่การปฏิบตั ิที-ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน อย่าง
แท้จริ งและเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนสูงสุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 6.ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
19 กิจกรรมอบรมแนวทางการ - เพื-อให้องค์กรภาคประชาชน -จัดอบรม ทัศนศึกษาดูงาน
3,500,000 3,500,000 3,500,000
พัฒนาชุมชนในเขต
ได้รับความรู ้ประสบการณ์
ให้กบั องค์กรภาคประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
- เพื-อพบปะแสดงความคิดเห็น ในเขตเทศบาล เช่น
ซึ-งกันและกัน เกิดการ
คณะกรรมการชุมชนย่อย
แลกเปลี-ยนเรี ยนรู ้ ความรักความ ชมรม อ.ส.ม., อส.ปต., คตช.
สามัคคีในกลุ่มองค์กรภาค
ชมรม อ.ป.พ.ร.
ประชาชน ให้เป็ นองค์กรทีตํารวจบ้าน (ร.ป.ม.)
เข้มแข็ง
องค์กร ฯ อส.พด., กพ.สท.
ชมรมผูส้ ูงอายุ
เครื อข่ายโต๊ะจีน
เครื อข่ายชุมชนต่าง ๆ

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

- ผูน้ าํ ในชุมชนมีความรู ้ความ
เข้าใจและประสบการณ์ที-ได้
รับกลับมาพัฒนาชุมชนตนเอง
ผูน้ าํ ในชุมชนได้มีโอกาสแลก
เปลี-ยนความรู ้ความคิดเห็น
ในการพัฒนาท้องถิ-นของตน
-ผูน้ าํ ชุมชนได้ศึกษาดูงานและ
นําประสบการณ์และตัวอย่าง
การพัฒนาของชุมชนอื-น ๆ มา
พัฒนาชุมชนท้องถิ-นของตน
-ได้พฒั นาทักษะความเป็ น
ผูน้ าํ ที-มีศกั ยภาพเพิ-มขึCน

สํานักสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 6.ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20 การรณรงค์ยตุ ิความ
-เพื-อรณรงค์ให้ประชาชนในเขต -จัดกิจกรรมวันรณรงค์ยตุ ิ
30,000
30,000
30,000
รุ นแรงที-มีต่อสตรี และเด็ก เทศบาลเกิดความตระหนัก
ความรุ นแรงที-มีต่อเด็กและ
ในเขตเทศบาลนคร
ว่าทุกคนเป็ นบุคคลสําคัญที-มี
สตรี จํานวน 1 ครัCง / ปี
ขอนแก่น
ส่วนร่ วม ป้ องกันและยุติความ ผูร้ ่ วมกิจกรรม > 1,500 คน
รุ นแรงต่อสตรี และเด็ก

21 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการ -เพื-อส่งเสริ มให้ประชาชนใน
ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมต่อ เขตเทศบาลนครขอนแก่นใช้
กิจกรรมกีฬาภาคประชาชน เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ดว้ ย
ในเขตเทศบาลนคร
การเล่นกีฬา ทําให้ประชาชน
ขอนแก่น
มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
ห่างไกลสิ- งเสพติด
-เพื-อส่งเสริ มความสามัคคี
ความสมานฉันท์ในชุมชน

-ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาเพื-อ
ส่งเสริ มสุขภาพกาย
สุขภาพจิต มีความรักและ
สามัคคีในหมู่คณะ ทัCง 90
ชุมชน

2,550,000

2,550,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

-อาสาสมัคร ฯ ได้แสดงพลัง
สํานักสวัสดิการสังคม
และร่ วมรณรงค์ให้ประชาชน
เกิดความตระหนักและมีส่วน
มีส่วนร่ วมป้ องกันและยุติ
ความรุ นแรงต่อเด็ก/สตรี มากขึCน
-ปั ญหาการกระทํารุ นแรงใน
เด็กและสตรี ลดลง
2,550,000 -ประชาชนในเขตเทศบาล
สํานักสวัสดิการสังคม
ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาเพื-อส่ง
เสริ มสุขภาพกาย สุขภาพจิต
มีความรักและสามัคคีใน
หมู่คณะ ทัCง 90 ชุมชน
เพิ-มขึCน 70 %

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 6.ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
22 ค่าใช้จ่ายกิจกรรม
- เพื-อสนับสนุนให้กลุ่ม
- จัดเวทีประชุมประชาคม
400,000
400,000
400,000
เวทีชาวบ้าน
องค์กรชุมชนประชาชนทัว- ไป ให้ประชาชนได้แสดงความ
เครื อข่ายภาคีต่าง ๆ ทัCงภาค
คิดเห็นในเรื- องที-จะส่งผล
รัฐและเอกชนมีโอกาสแสดง
กระทบต่อประชาชนตาม
ศักยภาพการมีส่วนร่ วมคิด
สภาพปั ญหาและความ
ร่ วมกําหนดแนวทางการ
ต้องการของประชาชน
พัฒนาท้องถิ-น ร่ วมตรวจสอบ
ติดตามการดําเนินงานของ
เทศบาล ก่อให้เกิดความ
สํานึกรัก หวงแหนท้องถิ-น
ของตนเองต้องการพัฒนาท้อง
ถิ-นของตนให้เจริ ญก้าวหน้า
- เพื-อให้ได้ขอ้ ยุติ ข้อสรุ ป
นําไปสู่การปฏิบตั ิ ที-ตรงตาม
ความต้องการของประชาชน

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

-ประชาชนในเขตเทศบาล
สํานักสวัสดิการสังคม
ได้ร่วมกําหนดแนวทาง
แลกเปลี-ยนความคิดเห็นใน
การพัฒนาท้องถิ-น และร่ วม
ตรวจสอบ ติดตามการดําเนิน
งานของเทศบาลมากขึCน
-ประชาชนได้ขอ้ ยุติ ข้อสรุ ป
สู่การปฏิบตั ิที-ตรงตามความ
ต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริ งและเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนสูงสุด
- ลดปั ญหาความขัดแย้งในการ
ดําเนินกิจกรรมระหว่างภาค
รัฐ/ภาคเอกชนและประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 6.ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
23 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน - เพื-อให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
-ประชาชน > 90 ชุมชน ใน
140,000
140,000
140,000 -ประชาชนเกิดความรักความ
ยาเสพติดใน เขตเทศบาล ในการจัดกิจกรรมรณรงค์
เขตเทศบาลนครขอนแก่น
สามัคคี และตระหนักในการ
นครขอนแก่น
ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน
ร่ วมรณรงค์ต่อต้าน
มีส่วนร่ วมแก้ไขปั ญหาและ
ยาเสพติดในชุมชน
ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน
24 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเลือก -เพื-อสรรหาผูแ้ ทนในชุมชน
-จัดกิจกรรมเลือกตัCง
ตัCงประธานชุมชน
ทําหน้าที-เป็ นผูป้ ระสานความ
คณะกรรมการชุมชนย่อย
ร่ วมมือระหว่างประชาชนใน
ชุมชนและประชาชนกับเทศบาล
นครขอนแก่นและหน่วยงาน
อื-นๆ ในกิจกรรมต่างๆ
25 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทํา -เพื-ออบรมสามาชิกทูบีนมั เยาวชน นักเรี ยน โรงเรี ยน
กิจกรรมศูนย์เพื-อนใจวัยรุ่ น เบอร์วนั ในโรงเรี ยนเทศบาล
เทศบาลวัดกลางและ
โรงเรี ยนเทศบาลวัดกลาง วัดกลางและโนนชัยได้มีการสร้าง โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนชัย
และโรงเรี ยนเทศบาล
เครื อข่ายเชื-อมโยงกิจกรรม และ

72,000

100,000

72,000

100,000

72,000

-ประชาชนมีความเข้มแข็ง
พึ-งตนเองได้
-ประชาชนมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาท้องถิ-น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักสวัสดิการสังคม

สํานักสวัสดิการสังคม

100,000 -นักเรี ยน เทศบาลวัดกลาง
สํานักสวัสดิการสังคม
และโนนชัยได้มีกิจกรรม
แลกเปลี-ยนเรี ยนรู ้ซ- ึงกันและกัน
-นักเรี ยน เทศบาลวัดกลางและ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 6.ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
บ้านโนนชัย
การดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการทูบีนมั เบอร์วนั
26 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสร้างเครื อ -ประชุม/อบรมสมาชิก ฯ เพื-อ
ข่ายเยาวชนสมาชิกทูบี
สร้างเครื อข่ายเชื-อมโยงกิจกรรม
นัมเบอร์วนั เทศบาลนคร และการดําเนินงานโครงการ ฯ
ขอนแก่น

1.อบรมสมาชิกทูบีนมั เบอร์
วัน 11 ร.ร. จํานวน 220 คน
เป็ นเงิน 150,000.- บาท
2.แกนนําทูบีนมั เบอร์วนั 3
รุ่ น จํานวน 300 คน
เป็ นเงิน 175,000.- บาท
3. กิจกรรมครอบครัว ทูบี
นัมแบอร์วนั 80 ครอบครัว
เป็ นเงิน 100,000 บาท
4. กิจกรรมบ้านสี ขาว ชุมชน
สี ขาว (ชุมชนต้นแบบ 2
ชุมชนบ้านสี ขาว 10 หลัง)

400,000

400,000

400,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

โนนชัยได้มีส่วนร่ วมในการแก้ไข
ปั ญหายาเสพติดในโรงเรี ยน
- เด็ก เยาวชน สมาชิก ทูบี ฯ
ในชุมชนเขตเทศบาล ฯและ
ในจังหวัดขอนแก่น มีกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ในการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหายาเสพติด
สร้างภูมิคุม้ กัน กระชับความ
สัมพันธ์ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก
เพื-อเป็ นเกราะป้ องกัน
ยาเสพติดในครอบครัว
- สนับสนุนกิจกรรมการป้ อง
กันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด

สํานักสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 6.ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เป็ นเงิน 100,000 บาท
5. อบรมสมาชิกทูบีนมั เบอร์
วันโรงเรี ยนเทศบาลวัดกลาง
เป็ นเงิน 50,000 บาท

27 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมบ้าน
สี ขาวชุมชนสี ขาว

-เพื-ออบรมเยาวชน ประชาชน
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ได้มี "ภูมิคุม้ กัน" ป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหายาเสพติดในชุมชน

เชิดชูครอบครัวและชุมชนที-ผา่ น
การคัดกรองไม่ยงุ่ เกี-ยวกับยาเสพ
ติดสร้างเกราะป้ องกันไม่ให้เกิด
ช่องว่างในครอบครัว

300,000

300,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

ในชุมชน นําร่ อง 2 ชุมชน
โดยมีบา้ นต้นแบบ > 20 หลัง
- โรงเรี ยนมีส่วนร่ วมในการ
จัดกิจกรรมสนับสนุนการ
เฝ้ าระวัง ป้ องกัน แก้ไขปั ญหา
ยาเสพติดในโรงเรี ยนและกิจ
กรรมในศูนย์เพื-อนใจวัยรุ่ น
ในโรงเรี ยนแห่งที- 2

300,000 -เยาวชน และประชาชน
ปลอดภัยจากยาเสพติด
-เยาวชน และประชาชน
มีส่วนร่ วมในการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหายาเสพติด

สํานักสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 6.ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื-อเป็ นค่าใช้จ่ายในการอบรมและ ศูนย์เพื-อนใจวัยรุ่ นตลาดสด
150,000
150,000
150,000 เด็ก และเยาวชนในเขตเทศ
28 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์เพื-อนใจวัยรุ่ น ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ทางด้านภาษาให้ เทศบาลแห่งที-1และศูนย์เพื-อนใจ
บาลนครขอนแก่น
(TO BE NUMBER ONE

เด็ก-เยาวชน และสนับสนุนการจัด

วัยรุ่ นแห่งที- 4 ณ ศูนย์เยาวชนและ

FRIEND CORNER)

กิจกรรม

ครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่น

เพื-อสร้างความรักความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ที-ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวและเพิ-มเติม
ความรู ้ในบทบาทหน้าที-ของ
สมาชิกในครอบครัวตลอดจน
ปลูกฝังวิถีชีวติ ที-ดี

จัดอบรมจํานวน 2 รุ่ นๆละ70 คน
เพื-อสร้างความรักความเข้าใจ
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว

29 ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรม"ครอบครัวอบอุ่น
ชุมชนเข้มแข็ง"ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น

100,000

100,000

100,000 สมาชิกในครอบครัวเกิดความ
รักความเข้าใจและความ
สัมพันธ์ที-ดีระหว่างกัน

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักสวัสดิการสังคม

สํานักสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 6.ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
396,000
396,000
396,000 เสริ มสร้างการมีส่วนร่ วม
30 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการ สร้างกระบวนการเรี ยนรู้การจัดทํา ดําเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ ระดมแนวคิดแลกเปลี-ยน
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล แผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วน
และความเข้มแข็ง ภาค
ร่ วมของทุกภาคส่ วน อันเป็ นการ เรี ยนรู้เกี-ยวกับทิศทางหรื อแนวทาง
อย่างมีส่วนร่ วม
ประชาชนไม่วา่ จะเป็ นภาค
เสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมและความ ในการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
ส่วนราชการ ภาคเอกชน
เข้มแข็ง ภาคประชาชน ไม่วา่ จะ จากประชาชนทุกภาคส่วน และกิจ
ภาคประชาชน ตลอดจน
เป็ นภาคส่ วนราชการ ภาคเอกชน กรรมของการสร้างกระบวนการเรี ยน
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที-มีส่วน
ภาคประชาชน ตลอดจนกลุ่มองค์ รู้และความเข้าใจในการจัดทําและ
เกี-ยวข้อง ในการวางแผน
กรต่าง ๆ ที-มีส่วนเกี-ยวข้อง ในการ ติดตามประเมิลผลแผนพัฒนา
พัฒนาท้องถิ-น
วางแผนพัฒนาท้องถิ-น ได้เข้ามามี
ส่ วนร่ วมคิดในการกําหนดทิศทาง
แนวทาง รวมถึงการแปลงแผนการ
พัฒนาสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างมีประ
สิ ทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
ต่อท้องถิ-น

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 2.การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 6.ส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
31 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัด เปิ ดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่ วน จัดกิจกรรมการจัดประชุมสภาเมือง
160,000
160,000
160,000 ประชาชนทุกภาคส่วน
กองวิชาการและแผนงาน
ประชุมสภาเมืองขอนแก่น ได้มีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหา ขอนแก่นประกอบไปด้วยประชาชน
ได้มีส่วนร่ วมในการแก้ไข
และพัฒนาเมือง สามารถติดตาม
ทุกภาคส่ วน ได้แก่ หน่วยงานราชการ
ปั ญหาและพัฒนาเมือง
ตรวจสอบผลการดําเนินงานของ
องค์กรเอกชน สถานศึกษา ชุมชน
สามารถติดตามตรวจสอบ
เทศบาลนครขอนแก่นในด้านต่าง ๆ ชมรม สื- อมวลชนทุกแขนงตลอดจน
ผลการดําเนินงานของเทศ
นําไปสู่ความเป็ นธรรมาภิบาล ผูไ้ ด้รับผลกระทบและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
บาลนครขอนแก่นในด้าน
สนองต่อนโยบายการกระจาย
เพื-อใช้เป็ นเวทีรับฟังความคิดเห็น
ต่าง ๆนําไปสู่ความเป็ น
อํานาจสู่ประชาชน
ธรรมาภิบาลสนองต่อนโยบาย
ข้อเสนอแนะ และการพัฒนา ซึ-ง
ส่ งผลกระทบกับประชาชนและยัง
การกระจายอํานาจสู่ประชาชน
ประโยชน์ต่อการดําเนินงาน ตาม
ภารกิจ ของเทศบาล ประกอบกับ
เป็ นการเสริ มสร้างสันติสุขและ
สมานฉันท์ ลดความขัดแย้ง สร้าง
ความเข้าใจการดําเนินกิจการของ
เทศบาลแก่ประชาชน สร้างเครื อ
ข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคม

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ของประชาชน
และปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ : ประชาชนมีโอกาสเข้ าถึงการศึกษามากขึน( และคุณภาพการศึกษาได้ มาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการ "เข้าวัดวันอาทิตย์ - เพื5อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ -นักเรี ยนในโรงเรี ยนที5สงั กัด
10,000
10,000
10,000
ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา" พระเจ้าอยูห่ วั ฯ
เทศบาลนครขอนแก่น อายุ
-เพื5อปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เด็กและ 10-19 ปี จํานวน 85 คน
เยาวชนตั.งแต่เยาว์วยั
-นักเรี ยนในโรงเรี ยนที5สงั กัด
-เพื5อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็กและเขตพื.นที5การศึกษาขอนแก่น
เยาวชนป้ องกันปัญหาสังคมด้านความ เขต 1 อายุ 10-18 ปี จํานวน85คน
ประพฤติและสารเสพติดให้โทษ

2 โครงการแข่งขันนักเรี ยน - เพื5อเป็ นสนามทดสอบความรู ้
ความสามารถของครู และนักเรี ยน
คนเก่งของโรงเรี ยนใน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น -เพื5อเป็ นการคัดเลือกนักเรี ยน
ตัวแทนเข้าร่ วมการแข่งขันใน
ระดับเขตการการศึกษาและระดับ

นักเรี ยนได้แสดงความสามารถ 800,000
ตามศักยภาพของตนเอง
- นักเรี ยนรู ้จกั พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื5อง

800,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

- เยาวชนได้มีความรู ้ความเข้าใจ สํานักปลัดเทศบาล
ในหลักธรรมในทางพระพุทธ (เงินอุดหนุนหน่วยงานอื5น)
ศาสนาและสามารถนําไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวันได้
-เยาวชนได้มีความรู ้ความเข้าใจ
ในด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ5นและเห็น
คุณค่าทางพระพุทธศาสนา

800,000 - นักเรี ยนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่นมีคุณภาพ
เพิ5มขึ.น
- นักเรี ยนในสังกัดเทศบาล
เกิดการใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ประเทศ
- นักเรี ยนในสังกัดเทศบาล
-เพื5อเป็ นการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
รู ้จกั คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ในการเดินทางไปร่ วมการแข่งขัน
มีวจิ ารณญาณ สามารถสรุ ป
ทางวิชาการของตัวแทนเทศบาล
องค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
-นักเรี ยนเทศบาล ฯ
มีชื5อเสี ยงในด้านวิชาการ
3 โครงการประชุมวางแผน
พัฒนาด้านการจัดการศึกษา
โรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น

- เพื5อศึกษาข้อมูล อุปสรรคและ
ปั ญหาการดําเนินงานด้านการ
ศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น
-เพื5อระดมทรัพยากรบุคคลมาใช้
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี
ประสิ ทธิภาพ
-เพื5อให้มีการวางแผนพัฒนา
ด้านการศึกษาให้เป็ น

- กลุ่มผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
190,000
ทั.ง 11 โรงเรี ยน
-ครู กลุ่มสาระวิชาการ 10 กลุ่ม
- กลุ่มเครื อข่ายวิชาการ
- กลุ่มคณะกรรมการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
- กลุ่มคณะกรรมการสิ5 งแวดล้อม
- กลุ่มครู อนุบาล
- กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

190,000

190,000 - แนวทางการปฏิบตั ิการ
พัฒนาโรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาลที5มีคุณภาพชัดเจน
- พนักงานครู ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื5องสู่ครู
มืออาชีพ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ระบบสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ของกรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ5น
4 โครงการอบรมพัฒนาครู กลุ่ม- เพื5อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมใน - นักเรี ยนชั.น ป.6 ในโรงเรี ยน 350,000
สาระการเรี ยนรู ้เพื5อยกระดับ การทดสอบระดับชาติของนักเรี ยน สังกัดเทศบาลฯ ทั.ง 11 โรงเรี ยน
ผลสัมฤทธิKทางการศึกษา - เพื5อเป็ นการยกระดับผลสัมฤทธิK

350,000

ทางการเรี ยนของนักเรี ยนให้สูงขึ.น
ผ่านเกณฑ์การประเมินภายใน
และภายนอก
- เพื5อเป็ นการสนับสนุนค่าจัดทํา
เอกสาร
5 โครงการอบรมพัฒนาครู - เพื5อให้ครู และบุคลากรในโรงเรี ยน- ผูบ้ ริ หารและครู รวม 130คน 210,000
เฉพาะด้านเพื5อการคัดกรอง ที5ให้บริ การนักเรี ยน ที5มีความ
ได้รับการอบรมเฉพาะด้าน
และช่วยเหลือนักเรี ยนที5มี บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ได้ผา่ นการ

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

350,000 - นักเรี ยนชั.น ป.6 และ ม.3
ในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลฯ
มีผลสัมฤทธิKทางการเรี ยน

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สูงขึ.น
- นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิKทาง
การเรี ยนผ่านการประเมิน
ภายในและภายนอก

210,000

210,000 - ครู และบุคลากรในโรงเรี ยน
ที5ให้บริ การนักเรี ยนที5มีความ
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ได้รับ

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ความบกพร่ องทางการ
อบรมเฉพาะด้านทุกคน
เรี ยนรู ้
- เพื5อจัดซื.อเครื5 องมือในการคัดกรอง
มาใช้ในการคัดแยกและประเมิน
เด็กที5มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้
- เพื5อให้สามารถ ช่วยเหลือและ
พัฒนานักเรี ยนที5มีความบกพร่ องให้
สามารถเรี ยนรู ้กบั นักเรี ยนปกติได้
เรี ยนรู ้ร่วมกับนักเรี ยนปกติได้
6 โครงการอบรมพัฒนา
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
เทศบาลฯ สู่ประชาคม
อาเซียน

- เพื5อพัฒนาทักษะการสื5 อสาร ผูบ้ ริ หาร พนักงานเทศบาลฯ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ให้แก่ จํานวน ไม่นอ้ ยกว่า 80 คน
ผูบ้ ริ หารและพนักงานเทศบาล

100,000

100,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

การอบรมเฉพาะด้านทุกคน
- มีเครื5 องมือในการคัดกรอง
ในการคัดแยกและประเมิน
เด็กที5มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้
- สามารถช่วยเหลือและพัฒนา
นักเรี ยนที5มีความบกพร่ องให้
สามารถเรี ยนรู ้ร่วมกับนักเรี ยน
ปกติได้

100,000 - ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
สามารถสื5 อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนได้
- ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนในการพัฒนา

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

งานได้
7 ส่งเสริ มการประกันคุณภาพ - เพื5อให้โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลฯ- โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
ได้มีการประเมินภายในสถานศึกษานครขอนแก่นทั.ง 11 โรงเรี ยน
ภายในสถานศึกษาและ
กิจกรรมประเมินคุณภาพ ให้ได้มาตรฐานของกรมส่งเสริ ม
การศึกษา ภายในและ
การปกครองท้องถิ5น
ภายนอกของโรงเรี ยนใน -เพื5อพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ5น
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ให้สูงขึ.น ได้มาตรฐาน ผ่านการ
รับรองคุณภาพของ สมศ.และเป็ น
การประกันคุณภาพการศึกษา

100,000

100,000

100,000 - โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลฯ
สํานักการศึกษา
ทั.ง 11 โรงเรี ยน ได้รับการประเมิน
ภายในที5ครอบคลุมทั.ง 3 ด้าน
- โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลฯ
ทั.ง 11 โรงเรี น สามารถรองรับ
การประเมินที5สมบูรณ์และ
ถูกต้อง
- มีทีมผูป้ ระเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที5มี
ความรู ้ ความสามารถและ
ทักษะในการประเมินคุณภาพ

8 โครงการอบรมพัฒนาศักย - เพื5อเสริ มสร้างและพัฒนาความรู ้ โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนคร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ครู มีความรู ้และทักษะในการ

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ภาพด้านภาษาอังกฤษและ และทักษะในการใช้ภาษา อังกฤษ ขอนแก่นทั.ง 11 แห่ง
เทคนิคการสอนของครู ใน ให้กบั กลุ่มครู
โรงเรี ยนเทศบาลนครขอนแก่น - เพื5อเป็ นการเพิ5มประสิ ทธิภาพใน
การสื5 อสาร การปฏิบตั ิงานในระดับ
ที5สูงขึ.น
- เพื5อเป็ นการเตรี ยมความพร้อม
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี 2558
- เพื5อ เป็ นแนวทางให้กลุ่มครู
สามารถนํากิจกรรมและเทคนิคการ
สอนภาษาอังกฤษไปปรับใช้ในการ
สอนของตนเองได้

9 โครงการสัมมนาเครื อข่าย - เพื5อเป็ นเจ้าภาพในการสรุ ปผล - โรงเรี ยนในสังกัดกลุ่ม
วิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ5นการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา การศึกษาท้องถิ5นที5 12

800,000

800,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

ใช้ภาษาอังกฤษสามารถสื5 อสาร
และปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
- ครู สามารถนํากิจกรรมและ
เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ
ไปปรับใช้ในการสอนของ
ตนเองได้
- ครู มีศกั ยภาพในการสอน
ภาษาอังกฤษ เสริ มเทคนิคการ
สอนให้กบั ครู ชาวไทย เป็ นการ
การลดการจ้างครู ต่างชาติเข้า
มาสอนในพื.นที5ซ5 ึงมีค่าใช้จ่ายสูง

800,000 - สามารถสรุ ปผลการประเมิน
คุณภาพในสถานศึกษาของ

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ระดับกลุ่มจังหวัดที5 12
ของโรงเรี ยนในสังกัดกลุ่มการศึกษา(ร้อยเอ็ด ขอนแก่น
โรงเรี ยนในสังกัดกลุ่มการ
ท้องถิ5นที5 12 (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามและกาฬสิ นธุ)์
ศึกษาท้องถิ5นที5 12 ได้อย่าง
มหาสารคามและกาฬสิ นธุ)์
ถูกต้องและมีคุณภาพ
- เพื5อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ท้องถิ5นให้สูงขึ.น
10 โครงการกิจกรรมนําเสนอ - เพื5อส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
83,000
นวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มและการจัดกิจกรรมของครู อนุบาล นครขอนแก่นทั.ง 11 แห่ง
สาระการเรี ยนรู ้ปฐมวัย และเด็กปฐมวัย
และศูนย์เรี ยนรู ้เด็กปฐมวัย
- เพื5อเป็ นการเปิ ดเวทีในการแลก
เปลี5ยนประสบการณ์ระหว่าง
คณะกรรมมาธิการ โครงการต้นกล้า
แห่งปั ญญา คณะผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
และคณะครู อนุบาล
11 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
- เพื5อสร้างขวัญกําลังใจให้กบั เด็ก - เด็กเยาวชนโรงเรี ยนในสังกัด 150,000
และเยาวชน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
- เพื5อให้เด็กและเยาวชนทั.งใน / โรงเรี ยนในเขตเทศบาลและ

85,000

150,000

85,000 - ครู อนุบาลจะได้เกิดการ
เรี ยนรู ้และการจัดกิจกรรม
ของครู อนุบาลและเด็กปฐมวัย
มากขึ.น
- ทําให้เกิดเวทีในการแลก
เปลี5ยนประสบการณ์ ระหว่าง
คณะกรรมาธิการ โครงการ
ต้นหญ้าแห่งปั ญญา
150,000 - เด็กเยาวชนมีขวัญ และ
กําลังใจที5ดี
- เด็กเยาวชนได้รับการดูแล

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ระบบและนอกระบบได้รับการดูแลจังหวัดขอนแก่น จํานวน
เห็นคุณค่าความสําคัญของ
เอาใจใส่ อย่างทัว5 ถึง
25,000 คน
วันเด็กแห่งชาติ
- เพื5อส่งเสริ มให้เด็ก เยาวชน
ตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง
และวันเด็กแห่งชาติ
12 กิจกรรมจัดการโฮงมูนมัง - เพื5อให้เยาวชนมีองค์ความรู ้ใน - นักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลฯ 300,000
การศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมท้องถิ5น และนักเรี ยน นักศึกษา สถาบัน
มีชีวติ (พิพิธภัณฑ์เมือง
ขอนแก่น)
- เพื5อส่งเสริ มการเรี ยนรู ้กิจกรรม การศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
นอกห้องเรี ยนของโรงเรี ยนเทศบาล - ประชาชน/ชุมชนและผูส้ นใจ
นครขอนแก่น
ทัว5 ไปในเขตเทศบาล ฯ
- เพื5อให้โฮงมูนมังเมืองฯ เป็ น
- นักท่องเที5ยวทั.งชาวไทย
พิพิธภัณฑ์ที5มีชีวติ มีกิจกรรม
และต่างชาติ
- เยาวชน นักเรี ยน นักศึกษา
เคลื5อนไหว
และประชาชนชาวขอนแก่น
-เพื5อเป็ นการเผยแพร่ ประชา

300,000

300,000 - เด็ก เยาวชน ประชาชน
มีความรู ้ความเข้าใจเรื5 องราว
ศิลปวัฒนธรรมเมืองขอนแก่น
มากขึ.น
- เด็ก เยาวชน ประชาชน มี
ส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมท้องถิ5น
- เกิดความรัก สามัคคีของ
ประชาชน และชุมชนในเขต

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สัมพันธ์โฮงมูนมังฯ
ตลอดจนประชาชนทัว5 ไปได้
รู ้จกั และเข้าชมโฮงมูนมังเพิ5ม
-เพื5อเป็ นการส่งเสริ มให้เด็ก
เยาวชน ประชาชน เกิดความรัก มากขึ.น
หวงแหนท้องถิ5น
- มัคคุเทศก์ประจําโฮงมูนมัง
- เพื5อส่งเสริ มให้ประชาชนและ และเจ้าหน้าที5ประจํา จํานวน
เยาวชนมีความรู ้และเกิดความภาค จํานวน 80 คน
ภูมิใจในประวัติความเป็ นมาของ
จังหวัดขอนแก่น
- เพื5อเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที5ยว
และเป็ นแหล่งศึกษาค้นคว้า
แก่ผสู ้ นใจโดยทัว5 ไป
13 โครงการอนุกรักษ์และ
ฟื. นฟูวฒั ธรรมอีสาน

- เพื5อส่งเสริ มให้ประชาชนใน
- เด็กเยาวชน โรงเรี ยนใน
ท้องถิ5นตระหนักถึงคุณค่าและความสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น/
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ5น โรงเรี ยนในเขตเทศบาลและ

343,000

343,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

เทศบาลนครขอนแก่น
- เด็กและเยาวชนตลอดจน
ประชาชนทัว5 ไป ได้ใช้
โฮงมูนมังเมืองเป็ นสถานที5
จัดกิจกรรมต่างๆ
- เด็กและเยาวชนตลอดจน
ประชาชนทัว5 ไปมีความรู ้และ
เกิดความภาคภูมิใจในประวัติ
ความเป็ นมาของจังหวัดขอนแก่น
- ใช้เป็ นแหล่งท่องเที5ยว
และเป็ นแหล่งศึกษาค้นคว้า
แก่ผสู ้ นใจ
343,000 - ประชาชนในท้องถิ5นตระหนัก สํานักการศึกษา
ถึงคุณค่าและความพอใจใน
วัฒนธรรมท้องถิ5นของตน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของตน
เทศบาลเมืองชุมแพ บ้านไผ่
- เพื5อเป็ นการส่งเสริ มให้หน่วยงานเมืองพล จํานวน 20,000 คน
ต่างๆ ในท้องถิ5นได้เข้ามามีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจในกิจกรรมของ
ท้องถิ5นมากยิง5 ขึ.น
- เพื5อเป็ นการส่งเสริ มภาษาท้องถิ5น
อีสาน ซึ5งจะนําไปสู่ความภาคภูมิใจ
ในเอกลักษณ์ของกลุ่มบ้านของตนเอง
- เพื5อดํารงไว้ซ5 ึงภาษา วิถีชีวติ จิตใจ
และจิตวิญญาณของชนท้องถิ5น

14 พัฒนาบริ หารจัดการศูนย์ - เพื5อส่งเสริ มให้เด็กได้ออกกําลัง - - กิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์
340,000
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
กาย และเกิดความสนุกสนาน
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ โดยมี
เทศบาลนครขอนแก่น
เพลิดเพลิน
เด็กเล็ก ผูป้ กครอง และผูด้ ูแลเด็ก

340,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

- หน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ5น
ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจในกิจการของ
ท้องถิ5นมากยิง5 ขึ.น
- ธํารงไว้ซ5 ึงภาษาท้องถิ5นที5
กําลังจะหายไป
- เสริ มสร้างความแข็งแกร่ ง
ให้ระบบการศึกษาโดยการ
สอนให้นกั เรี ยนตระหนัก
ถึงคุณค่าของภาษาเขียนที5
เป็ นภาษาท้องถิ5น

340,000 - ส่งเสริ มความร่ วมมือ
และสายสัมพันธ์ ระหว่าง
ครู ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื5อส่งเสริ มความร่ วมมือ และสายจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 800 คน
สัมพันธ์ระหว่างครู กบั ผูป้ กครอง - กิจกรรมวันสําคัญต่างๆ ของ
- เพื5อให้เด็กได้ร่วมสื บสานศิลปะ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เช่น วันเด็ก,
วัฒนธรรมไทย
วันไหว้ครู , วันแม่, วันพ่อ ฯลฯ
- เพื5อให้เด็กได้รู้จกั และมีโอกาส เด็กเล็ก ผูป้ กครอง และ
ร่ วมทําบุญในวันสําคัญทางพระ ผูด้ ูแลเด็ก
พุทธศาสนา
- เพื5อฝึ กให้เด็กใช้กล้ามเนื.อมือได้
คล่องแคล่ว
- เพื5อให้เด็กมีสายสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างเด็ก ผูป้ กครองและครู
ผูด้ ูแลเด็ก
- เพื5อจัดการศึกษาเรี ยนรู ้ให้กบั เด็ก - เด็กเยาวชนนอกระบบการ 300,000
15 โครงการอบรมฟื. นฟู
เยียวยาและพัฒนาคุณภาพ เยาวชนชายขอบในสังคมเมืองใน ศึกษา เด็กยากจน เด็กด้อย
ชีวติ เด็กและเยาวชนชาย เขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้เกิด โอกาส เด็กเร่ ร่อน เด็กกลุ่มเสี5 ยง

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

ทั.ง 9 ศูนย์
- เด็กเล็กมีพฒั นาการทั.ง
ทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญา
- เด็กเล็กได้ร่วมสื บสาน
ศิลปะวัฒนธรรมไทย
- เด็กรู ้จกั และมีโอกาสร่ วม
ทําบุญในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
- ส่งเสริ มสายสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างเด็ก ผูป้ กครอง ครู
- เด็กเยาวชนชายขอบใน
สังคมเมืองในเขตเทศบาลฯ
เกิดการเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวน

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ขอบในสังคมเมือง
การเรี ยนรู ้ พัฒนาตนเอง และเห็น ซึ5งในที5น. ีขอเรี ยกรวมๆว่า
คุณค่าของตนเอง ผูอ้ ื5นและสังคม “เด็กชายขอบในสังคมเมือง”
- เพื5อพลิกฟื. นพลังทางลบเปลี5ยน
เป็ นพลังทางบวกของกลุ่มเด็กเยาวชน
ชายขอบในสังคมเมือง และพัฒนา
ไปเป็ นผูน้ าํ การเปลี5ยนแปลงที5มีจิต
อาสาในการริ เริ5 มสร้างสรรค์กิจกรรม
ที5เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ5น
ชายขอบ
ชายขอบในสังคมเมืองได้เริ5 มต้นชีวติ ใหม่
ให้สามารถดําเนินชีวติ อย่างมีสติ
มีปัญญา มีเป้ าหมายในชีวติ และมี
16 โครงการสร้างสังคมรักการอ่าน- เพื5อขยายพื.นที5สงั คมรักการอ่าน - ให้บริ การแก่เด็ก เยาวชน 1,390,000 554,000 554,000
ลงในชุมชน
และประชาชน รวมทั.งชุมชน
- เพื5อกระจายหนังสื อเข้าสู่ชุมชน จํานวน 7 แห่ง

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
การที5เหมาะสม จนสามารถ
พัฒนาตนเอง และเห็น
คุณค่าของตนเอง ผูอ้ ื5น
และสังคม
- เด็กเยาวชนชายขอบใน
สังคมเมืองจํานวน ไม่นอ้ ยกว่า
30 คนได้รับโอกาสในการ
เริ5 มต้นชีวติ ใหม่ จนสามารถ
ดําเนินชีวติ อย่างมีสติ มีปัญญา
มีเป้ าหมายในชีวติ อันจะ
นําไปสู่การมีอาชีพที5สุจริ ต
และมีเส้นทางดําเนินชีวติ
- ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
ในพื.นที5เทศบาลฯ และใกล้
เคียง เกิดความตื5นตัวในการ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื5อเป็ นการนําโอกาสให้เด็กใน - เจ้าหน้าที5ประจําห้องสมุด
ชุมชนเข้าถึงหนังสื อ
ที5มาจากชุมชน จํานวน
- เพื5อพัฒนาเด็กด้วยการอ่าน
7 แห่ง
- เพื5อให้ผนู ้ าํ สามารถสื5 อสารสร้าง
ความเข้าใจในชุมชนเรื5 องการพัฒนา
เด็กด้วยการอ่าน

17 โครงการ Book Bike

- เพื5อขยายพื.นที5สงั คมรักการอ่าน - ห้องสมุดเด็ก จํานวน 4 หลัง 394,000
ลงในชุมชน
- เด็กในชุมชน ที5อยูใ่ นเขต
- เพื5อกระจายหนังสื อเข้าสู่ชุมชน เทศบาลฯ

394,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

พัฒนาเด็กด้วยการอ่าน
- ห้องสมุดโรงเรี ยนต่างๆ
เข้าใจแนวทางการพัฒนา
การอ่านชัดเจนยิง5 ขึ.น และ
สามารถนํารู ปแบบการจัด
สื5 อส่งเสริ มการอ่านใน
โครงการไปปรับใช้
- เกิดรู ปธรรมเชิงเนื.อหา
วิชาการที5จบั ต้องได้ในการ
สร้างสังคมแห่งการอ่าน
ของเทศบาลนครขอนแก่น

394,000 - ชุมชนและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในพื.นที5เทศบาลฯ
และใกล้เคียง เกิดความตื5นตัว

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื5อเป็ นการนําโอกาสให้เด็กใน
ชุมชนเข้าถึงหนังสื อ
- เพื5อพัฒนาเด็กด้วยการอ่าน
- เพื5อให้ผนู ้ าํ สามารถสื5 อสารสร้าง
ความเข้าใจในชุมชนเรื5 องการ
พัฒนาเด็กด้วยการอ่าน

18 แข่งขันกีฬาโรงเรี ยนใน
สังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

ในการพัฒนาเด็กด้วยการอ่าน
- ห้องสมุดโรงเรี ยนต่างๆ
เข้าใจแนวทางการพัฒนา
การอ่านชัดเจนยิง5 ขึ.น และ
สามารถนํารู ปแบบการจัด
สื5 อส่งเสริ มการอ่านใน
โครงการไปปรับใช้
- เกิดรู ปธรรมเชิงเนื.อหา
วิชาการที5จบั ต้องได้ในการ
สร้างสังคมแห่งการอ่าน
ของเทศบาลฯ

- เพื5อพัฒนาทักษะการกีฬาของ - จัดการแข่งขันกีฬา 12 ชนิด 3,450,000 3,450,000 3,450,000 - ได้นกั กีฬาตัวแทน
นักเรี ยนเทศบาลนครขอนแก่น และมี 5 รุ่ น อายุ ดังนี.
เทศบาลนครขอนแก่น
- เพื5อส่งเสริ มสร้างสุขภาพพลา - รุ่ นอายุ 10,12,14,16,18 ปี
- ได้สนองนโยบายของ

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
นามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง
- นักเรี ยนเทศบาลทั.ง 11 โรงเรี ยน
- เพื5อส่งเสริ มให้นกั กีฬารู ้จกั การ - ได้นกั กีฬาตัวแทนเทศบาล
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
นครขอนแก่น จํานวน 600 คน
- เพื5อคัดเลือกตัวแทนเทศบาลฯ เข้า - เข้าค่ายเก็บตัวฝึ กซ้อมเตรี ยม
ร่ วมแข่งขันกีฬาระดับภาคฯ และ ไปแข่งขันกีฬานักเรี ยน อปท.
ระดับประเทศ
รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวัน
-เพื5อส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายออกเฉี ยงเหนือ
ของรัฐบาลและกรมส่งเสริ มการ - เข้าร่ วมการแข่งขันกีฬารอบ
ปกครองท้องถิ5น
คัดเลือก ระดับภาคและระดับ
ประเทศ

19 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด - เพื5อส่งเสริ มและปลูกฝังให้เด็ก - จัดการแข่งขันฟุตซอล
และเยาวชนในท้องถิ5นตลอดจน ประเภทเยาวชนและ
ประชาชนทัว5 ไปได้เห็นคุณค่าของ ประชาชนทัว5 ไป

300,000

300,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

รัฐบาลและกรมส่งเสริ ม
การปกครองท้องถิ5น
- ได้รับประสบการณ์ใน
การแข่งขัน
- ได้ความรักความสามัคคี
และความสัมพันธ์ที5ดีต่อกัน
- นําชื5อเสี ยงมาสู่เทศบาล
นครขอนแก่น

300,000 - เยาวชนและประชาชน
ทัว5 ไปมีสุขภาพร่ างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
การกีฬารักการออกกําลังกายโดยใช้ - จัดการแข่งขันบาสเกตบอล
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ประเภทเยาวชนและ
- เพื5อฝึ กฝนทักษะการเล่นกีฬาที5 ประชาชนทัว5 ไป
ถูกต้อง รู ้จกั การแก้ปัญหามีความ - จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล
มัน5 ใจในตัวเอง มีวนิ ยั มีน. าํ ใจ
ประเภทเยาวชนและประชาชน
- เพื5อเป็ นการป้ องกันปั ญหาการใช้ ทัว5 ไป
ยาเสพติดโดยการดึงความสนใจ - จัดการแข่งขันเซปั กตระกร้อ
ของเด็กเยาวชน, ประชาชนทัว5 ไป ประเภทเยาวชนและ
สู่เรื5 องการกีฬาและการออกกําลังกายประชาชนทัว5 ไป

20 โครงการกีฬาเยาวชน
คนขอนแก่น

-เพื5อส่งเสริ มสร้างสุขภาพพลานามัย- เด็กและเยาวชนในเขต
ให้สมบูรณ์แข็งแรง
เทศบาลฯ อายุไม่เกิน 20 ปี
- เพื5อส่งเสริ มให้เด็กและเยาวชน - ผูน้ าํ ชุมชน

600,000

600,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

- เยาวชนและประชาชน
ทัว5 ไป เกิดความรัก,สามัคคี
ในหมู่คณะและรู ้จกั การ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา
และออกกําลังกาย
- เป็ นการนําเด็กเยาวชน
และประชาชน ออกห่างจาก
อบายมุข และยาเสพติด
พร้อมสร้างทักษะด้านกีฬา

600,000 - เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลรู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ - ผูบ้ ริ หารและครู ในสถานศึกษา
- ได้ความรัก ความสามัคคี
- ประชาชนทัว5 ไป
และความสัมพันธ์ที5ดีต่อกัน
- เป็ นการนําเด็กและเยาวชน
ออกห่างจากอบายมุข และ
ยาเสพติด พร้อมสร้างทักษะ
ด้านกีฬา
21 โครงการศูนย์เยาวชน

- เพื5อเป็ นกิจกรรมทางเลือกสําหรับ - เด็กและเยาวชนในเขต
707,000
เยาวชนและครอบครัว
เทศบาลฯ เข้าร่ วมกิจกรรม
- เพื5อจัดกิจกรรมส่งเสริ มสันทนาการ- ผูป้ กครองในเขตเทศบาลฯ
สําหรับเยาวชน
- ผูน้ าํ ชุมชนและกลุ่มอาสา
- เพื5อสร้างเครื อข่ายการศึกษาทาง สมัครในชุมชน
เลือกสําหรับเยาวชน
- อาสาสมัครเยาวชนในเขต
เทศบาลฯ และประชาชนทัว5 ไป

-

-

- เป็ นกิจกรรมทางเลือก
สําหรับเยาวชนและครอบครัว
- สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
สันทนาการสําหรับเยาวชน
- มีเครื อข่ายการศึกษา
ทางเลือกสําหรับเยาวชน
ในเขตเทศบาลฯ

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
22 โครงการเส้นทางสายรุ ้ง - เพื5อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของ - เด็กนักเรี ยน จํานวน 300 1,076,000 793,600 793,600
ผูป้ กครองนักเรี ยนและเป็ น
คน/วัน
สวัสดิการของนักเรี ยนผูท้ ี5ไม่มี
- บริ การหน่วยงานอื5นที5ขาด
พาหนะในการเดินทางไปโรงเรี ยน แคลน 100 ครั.ง/ปี
- เพื5อช่วยบรรเทาปั ญหาการจราจร - นักเรี ยนในสังกัดเทศบาล
ติดขัดในช่วงเวลาเร่ งด่วน
ศึกษาเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน
- เพื5อให้นกั เรี ยนมีพาหนะ สําหรับ 4 ครั.ง/1ปี
การเดินทางไปโรงเรี ยนที5สะดวก
และปลอดภัยยิง5 ขึ.น
- เพื5อนํานักเรี ยนเดินทางไปศึกษา
เรี ยนรู ้แหล่งเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน

23 โครงการปลูกจิตสํานึกรักษ์ - เพื5อสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ที5

- จัดกิจกรรมที5เกี5ยวกับการ

100,000

100,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

- ลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผูป้ กครองนักเรี ยนและเป็ น
สวัสดิการของนักเรี ยน
ผูท้ ี5ไม่มีพาหนะในการ
เดินทางไปโรงเรี ยน
- บรรเทาปั ญหาการจราจร
ติดขัดในช่วงเวลาเร่ งด่วน
- นักเรี ยนมีพาหนะสําหรับ
การเดินทางไปโรงเรี ยนที5
สะดวกสบายและปลอดภัย
- นักเรี ยนได้เดินทางไป
ศึกษาเรี ยนรู ้แหล่งเรี ยนรู ้
นอกห้องเรี ยน

สํานักการศึกษา

100,000 - เด็กและเยาวชนได้มีความ

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สิ5 งแวดล้อม
หลากหลายและสอดคล้องกับบริ บทดูแลรักษาสิ5 งแวดล้อม
ของพื.นที5
-กิจกรรมค่ายเครื อข่ายเยาวชน
- เพื5อให้นกั เรี ยนได้ตระหนักถึง สิ5 งแวดล้อม จํานวน 150 คน
คุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากร - กิจกรรมเวทีเครื อข่ายสิ5 งแวด
ธรรมชาติและสิ5 งแวดล้อม โดยเฉพาะลอ้ มสัญจร จํานวน 6 ครั.ง/ปี
เรื5 องนํ.าและขยะในจังหวัดขอนแก่นจํานวน 80 คน/ครั.ง
- เพื5อให้ครู และนักเรี ยนมีส่วนร่ วม
ในการแก้ไขปั ญหาสิ5 งแวดล้อม
ในท้องถิ5น

24 โครงการเพิ5มทักษะการ
ป้ องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

เพื5อให้ครู และนักเรี ยน ซึ5งเป็ น พนักงานครู เทศบาลและ
แกนนําของแต่ละโรงเรี ยน ได้มี นักเรี ยน รวมทั.งผูท้ ี5เกี5ยวข้อง
ทักษะกระบวนทัศน์ใหม่ ในการ จํานวน 120 คน

30,000

30,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

เข้าใจ และรู ้ถึงปั ญหาสิ5 ง
แวดล้อมในท้องถิ5นตนเอง
- เด็กและเยาวชนมีส่วนร่ วม
ในการแก้ไขปั ญหาและ
อนุรักษ์ส5ิ งแวดล้อมของ
ท้องถิ5นเรี ยนรู ้ร่วมกัน
- สร้างเครื อข่ายในการ
ทํางานด้านสิ5 งแวดล้อม
ระหว่างเด็กเยาวชน และ
คณะครู ดว้ ย

30,000 - พนักงานครู และนักเรี ยน
ตลอดจนผูเ้ กี5ยวข้อง เข้าถึง
สหวิทยาการและสามารถ

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ป้ องกันยาเสพติด
25 กิจกรรมร่ วมงานประเพณี - เพื5อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล- จัดขบวนแห่ร่วมกับจังหวัด 650,000
และของจังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น 1 ขบวน
ท้องถิ5น
- เพื5อร่ วมอนุรักษ์และส่งเสริ มศิลป - ออกร้านนิทรรศการและการ
วัฒนธรรมประเพณี ของท้องถิ5น แสดงดนตรี พ.นื เมืองเวทีกลาง
- เพื5อส่งเสริ ม ความรัก ความสามัคคี- ผูบ้ ริ หาร พนักงาน เจ้าหน้าที5
ความร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั.ง ครู -อาจารย์ ชุมชน เข้าร่ วม
ภาครัฐ และเอกชนในจังหวัด
กิจกรรม
ขอนแก่น

26 โครงการเข้าค่ายเก็บตัว
ฝึ กซ้อมนักกีฬา ตัวแทน
เทศบาลนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนสังกัดเทศบาล

650,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

650,000 - ได้อนุรักษ์วฒั นธรรม
ประเพณี ทอ้ งถิ5น
- เกิดความรัก ความสามัคคี
ระหว่างเทศบาล ชุมชน
และจังหวัดขอนแก่นยิง5 ขึ.น
- ได้ประชาสัมพันธ์
ชื5อเสี ยงของเทศบาลนคร
ขอนแก่น

- เพื5อคัดเลือกตัวแทนเทศบาลฯ - โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลฯ 1,050,000 1,050,000 1,050,000 - ได้นกั กีฬาตัวแทนเทศบาล
เข้าร่ วมแข่งขันกีฬาระดับภาคฯ จํานวน 7 แห่ง ประกอบด้วย
นครขอนแก่น
และระดับประเทศ
โรงเรี ยนสวนสนุก, วัดกลาง
- ได้สนองนโยบายของรัฐบาล
บ้านโนนทัน , หนองใหญ่
และกรมส่งเสริ มการปกครอง
- เพื5อส่งเสริ มและพัฒนากีฬา

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
นครขอนแก่น
ท้องถิ5น
นักเรี ยนโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลฯบ้านโนนหนองวัด, สามเหลี5ยม
สู่ความเป็ นเลิศ ให้เป็ นที5ยอมรับในบ้านศรี ฐาน
- ได้รับประสบการณ์ในการ
ด้านศักยภาพและสมรรถภาพ
แข่งขัน
ประสิ ทธิภาพของนักเรี ยนในสังกัด
- ได้ความรักความสามัคคี
เทศบาลฯ
และความสัมพันธ์ที5ดีต่อกัน
27 โครงการส่งเสริ มและพัฒนา - เพื5อส่งเสริ มและพัฒนากีฬา
- โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลฯ 143,600
กีฬานักเรี ยนโรงเรี ยนใน นักเรี ยนโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลฯจํานวน 11 แห่ง ประกอบด้วย
สังกัดเทศบาลฯ
สู่ความเป็ นเลิศ ให้เป็ นที5ยอมรับในโรงเรี ยนสวนสนุก, วัดกลาง
ด้านศักยภาพและสมรรถภาพ
หนองคู ,บ้านโนนทัน ,หนองใหญ่
ประสิ ทธิภาพของนักเรี ยนในสังกัด บ้านโนนหนองวัด, โนนชัย,
เทศบาลฯ
สามเหลี5ยม, หนองแวง, บ้านตูม
- เพื5อส่งเสริ มสร้างสุขภาพพลา - บ้านศรี ฐาน
นามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง
- เพื5อส่งเสริ มให้นกั กีฬารู ้จกั การ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

143,600

143,600 - ได้นกั กีฬาตัวแทนเทศบาล
นครขอนแก่น
- ได้สนองนโยบายของรัฐบาล
และกรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ5น
- ได้รับประสบการณ์ในการ
แข่งขัน
- ได้ความรักความสามัคคี
และความสัมพันธ์ที5ดีต่อกัน

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
28 โครงการจัดการเรี ยนการ - เพื5อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษา - จ้างครู ต่างประเทศสอนภาษา 1,036,800 1,036,800 1,036,800
สอนภาษาต่างประเทศ
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จากชาวอังกฤษ หรื อผูม้ ีทกั ษะ
ต่างชาติ หรื อผูเ้ ชี5ยวชาญภาษาอังกฤษประสบการณ์ดา้ นการเรี ยน
(ภาษาอังกฤษ)
ที5มีทกั ษะ ในการสอนและ
การสอน โดยทําการสอน
ประสบการณ์
ไม่นอ้ ยกว่า 52 สัปดาห์ๆละ
- เพื5อให้นกั เรี ยนสามารถอ่านและ 18 ชัว5 โมง จํานวน 12 เดือน
พูดออกสําเนียงได้ถูกต้อง
- โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลทั.ง
11 โรงเรี ยน

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
- นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษา
อังกฤษจากชาวต่างชาติ
หรื อผูเ้ ชี5ยวชาญการสอน
และประสบการณ์
- นักเรี ยนสามารถอ่านและ
พูดออกสําเนียงได้ถูกต้อง
ภาษาอังกฤษที5มีทกั ษะ

29 โครงการจัดการเรี ยน
- เพื5อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษา - จ้างครู ต่างประเทศสอนภาษา 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษา
จีนจากชาวต่างชาติ หรื อ
การสอนภาษาต่างประเทศ ต่างประเทศ (ภาษาจีน) จากชาวต่างจีน หรื อผูม้ ีทกั ษะประสบการณ์
(ภาษาจีน)
ชาติ หรื อผูเ้ ชี5ยวชาญภาษาจีน
ด้านการเรี ยนการสอน
ผูเ้ ชี5ยวชาญภาษาจีนที5มี
ในการสอนและประสบการณ์
ค่าตอบแทนปี ละ 2,000 บาท/คน
ทักษะในการสอนและ
- เพื5อให้นกั เรี ยนสามารถอ่านและ - โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
ประสบการณ์

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
พูดออกสําเนียงได้ถูกต้อง
จํานวน 2 โรง คือ สวนสนุกและ
พูดออกสําเนียงได้ถูกต้อง
โรงเรี ยนวัดกลาง
- นักเรี ยนสามารถอ่านและ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

30 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษา

- เพื5อส่งเสริ มพัฒนาการจัดกิจกรรม- คณะครู และนักเรี ยนโรงเรี ยน 3,117,000 3,117,000 3,117,000 - บุคลากรครู ได้พฒั นาการ
เรี ยนรู ้ของครู ที5เชื5อมโยงองค์
ในสังกัด ทั.ง 11 โรงเรี ยน
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของ
ความรู ้ถ่ายทอดสู่เด็กนักเรี ยน
ครู ที5เชื5อมโยงองค์ความรู ้
- ส่งเสริ มพัฒนาการเรี ยนการสอน
ถ่ายทอดสู่เด็กนักเรี ยน
ทั.งระบบของโรงเรี ยนในสังกัด
- บุคลากรครู เกิดกระบวน
เทศบาล จํานวน 11 โรงเรี ยน
การเรี ยนรู ้ร่วมกัน สร้าง
ความเป็ นกัลยาณมิตร
และการทํางานเป็ นทีม

สํานักการศึกษา

31 โครงการเรี ยนรู ้นอก
ห้องเรี ยน

- เพื5อส่งเสริ มพัฒนาการจัดการ - คณะครู และนักเรี ยนโรงเรี ยน 831,600
เรี ยนการสอนของโรงเรี ยนในสังกัดในสังกัด ทั.ง 11 โรงเรี ยน
เทศบาลฯ
- เพื5อนําคณะครู และนักเรี ยนไป
เรี ยนรู ้ศึกษานอกห้องเรี ยน

สํานักการศึกษา

831,600

831,600 - บุคลากรครู เกิดกระบวน
การเรี ยนรู ้ร่วมกัน สร้างความ
เป็ นกัลยาณมิตรและ
การทํางานเป็ นทีม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
32 โครงการห้องเรี ยนขอบฟ้ า - เพื5อให้เด็กที5มีความต้องการพิเศษโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลฯ
300,000
กว้าง(ตามโครงการ1โรงเรี ยนได้รับการดูและช่วยเหลืออย่างเต็ม จํานวน 2 โรงเรี ยน คือโรงเรี ยน
2 ระบบ)
ศักยภาพโดยจัดการเรี ยนแบบห้อง เทศบาลวัดกลางและโรงเรี ยน
เรี ยนคู่ขนาน
เทศบาลบ้านโนนทัน
- เพื5อให้เด็กที5มีความบกพร่ อง
ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเต็ม
ศักยภาพ

33 โครงการประกวดองค์กร - เพื5อส่งเสริ มให้องค์กรปกครอง โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลทั.ง
ปกครองส่วนท้องถิ5นที5
ส่วนท้องถิ5นจัดทําแผนพัฒนา
11 โรงเรี ยน
จัดทําแผนพัฒนาการ
การศึกษาดีเด่น
ศึกษาดีเด่น
34 KHONKAEN LOVE

10,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

300,000

300,000 - เด็กที5มีความต้องการพิเศษ
ได้รับการดูแลช่วยเหลือเต็ม
ศักยภาพ

สํานักการศึกษา

10,000

10,000 - องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ5นสามารถจัดทําแผน
พัฒนาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

สํานักการศึกษา

- เพื5อสร้างความรักความเข้าใจใน - เด็กเยาวชน และประชาชน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - เด็กเยาวชนประชาชน

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
MUSIC FESTIVAL
ครอบครัว และสังคมเมืองขอนแก่นในเขตเทศบาลขอนแก่นและ
ในเขตเทศบาลเกิดความรัก
- เพื5อสร้างขวัญและกําลังใจให้ พื.นที5ใกล้เคียง
และภูมิใจในท้องถิ5น
เด็กเยาวชน ประชาชนในเขต
- คุณภาพชีวติ ของคนใน
เทศบาลนครขอนแก่น
สังคมดีข. ึน
35 นิทรรศการให้ความรู้มหัศจรรย์ - เพื5อสร้างความรักความเข้าใจใน - เด็กเยาวชน และประชาชน 190,000
พันธุ์ไม้นานาชาติ
ครอบครัว และสังคมเมืองขอนแก่นในเขตเทศบาลขอนแก่นและ
- เพื5อเสริ มสร้างภาพลักษณ์ของ พื.นที5ใกล้เคียง
เมืองขอนแก่น
-ประชาชนทัว5 ไปในเขต
ภาคอีสาน
581,000
36 โครงการตรวจประเมิน
- เพื5อจ่ายเป็ นค่าตรวจประเมิน พนักงาครู และบุคลากรทาง
ผลงาน
ผลงานพนักงานครู และบุคลากร การศึกษามีการเลื5อนวิทยาฐานะ
ทางการศึกษาเพื5อให้มีการเลื5อน
วิทยฐานะ
37 โครงการจัดการแข่งขัน

- เพื5อจัดการแข่งขันทักษะทาง

นักเรี ยนในโรงเรี ยนในสังกัด

10,000

190,000

581,000

10,000

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

190,000 - เด็กเยาวชนประชาชน
ในเขตเทศบาลเกิดความรัก
และภูมิใจในท้องถิ5น
- คุณภาพชีวติ ของคนใน
สังคมดีข. ึน
581,000 บุคลากรทาง
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การประเมินวิทยฐานะ

สํานักการศึกษา

10,000 - นักเรี ยนในสังกัดเทศบาล

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ทักษะทางวิชากร
วิชาการระดับภาคตะวันออก - เทศบาลนครขอนแก่น
รู ้จกั คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
เฉี ยงเหนือ
มีวจิ ารณญาณ สามารถสรุ ป
องค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
38 โครงการจัดงานชุมชน
ลูกเสื อท้องถิ5นไทย

- เพื5อสนับสนุนเจ้าภาพในการ นักเรี ยนในโรงเรี ยนในสังกัด
จัดงานชุมชนุมลูกเสื อท้องถิ5น
เทศบาลนครขอนแก่น
ไทย สําหรับเจ้าภาพระดับประเทศ

10,000

10,000

10,000 - สนับสนุนเจ้าภาพในการจัด
งานชุมนุมลูกเสื อท้องถิ5นไทย

สํานักการศึกษา

39 โครงการจัดกิจกรรมค่าย
เด็กและเยาวชน

- เพื5อสนับสนุนการจัดค่ายพัฒนา - เด็กและ เยาวชนในโรงเรี ยน 10,000
เด็กและเยาวชน สําหรับเจ้าภาพ และในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ระดับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ

10,000

10,000 - เด็กและเยาวชนตระหนัก
ถึงคุณค่าและประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติที5มีอยูใ่ น
ท้องถิ5น

สํานักการศึกษา

40 โครงการจัดค่ายพัฒนา

- เพื5อจัดค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียน - นักเรี ยนในสังกัดเทศบาลนคร

10,000

10,000

10,000 - นักเรี ยนในโรงเรี ยน

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ประชาคมอาเซียนและ
และประชาคมโลก สําหรับ องค์กร-ขอนแก่น
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
ประชาคมโลก
ปกครองส่วนท้องถิ5นที5เป็ นเจ้าภาพ
มีความรู ้ความเข้าใจเกี5ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
41 โครงการจัดศูนย์ประสาน - เพื5อให้เด็ก เยาวชน และ
งานการจัดการความรู ้
ประชาคมทัว5 ไปได้มีแหล่ง
ประชาคมอาเซียน
เรี ยนรู ้และใช้บริ การในการ
เตรี ยมรับกับสมาคมอาเซียน

จัดตั.งศูนย์ประสานงาน การจัด
การความรู ้ ประชาคมอาเซียน
จํานวน 1 แห่ง

10,000

10,000

10,000 เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทัว5 ไปได้มีแหล่งเรี ยนรู ้
และใช้บริ การในการเตรี ยม
รับกับสมาคมอาเซียน

สํานักการศึกษา

42 โครงการส่งเสริ มและพัฒนา - เพื5อพัฒนาการจัดการศึกษา
- เด็ก เยาวชน และประชาชน
การจัดการศึกษาตลอดชีวติ ตลอดชีวติ สําหรับเจ้าภาพระดับ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ

10,000

10,000

10,000 เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้รับการพัฒนา การจัดการ
ศึกษาตลอดชีวติ

สํานักการศึกษา

43 โครงการติดตามและประเมิน- เพื5อติดตามและประเมินผลการ โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
ผลการจัดการศึกษาท้องถิ5น จัดการศึกษาท้องถิ5น สําหรับเจ้าภาพทั.ง 11 โรงเรี ยน

10,000

10,000

10,000 การจัดการศึกษาของเทศบาล
นครขอนแก่นมีประสิ ทธิภาพ

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ระดับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
มากยิง5 ขึ.น
44 โครงการประชุมคณะกรรม- - เพื5อจัดประชุมคณะกรรมการ กลุ่มการศึกษาท้องถิ5นที5 9
การประสานงานวิชาการ ประสานงานทางวิชาการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ5นที5 9 ระดับกลุ่มจังหวัด

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

10,000

10,000

10,000 การจัดการศึกษาของกลุ่ม
การศึกษาท้องถิ5นที5 9
มีประสิ ทธิภาพมากขึ.น

สํานักการศึกษา

45 โครงการจัดทําศูนย์การเรี ยน - เพื5อจัดซื.อสื5 อ อุปกรณ์ หนังสื อ
รู ้สาํ หรับเด็กปฐมวัยของ ฝึ กทักษะและเสริ มประสบการณ์
สถานศึกษา
การเรี ยนของเด็กปฐมวัย สําหรับ
โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล

โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลฯ
250,000
จํานวน5โรงเรี ยนๆ ละ50,000.รร.เทศบาลวัดกลาง, รร.เทศบาล
บ้านโนนชัย,รร.เทศบาลบ้านศรี ฐาน
รร.เทศบาลบ้านสามเหลี5ยม
รร.เทศบาลบ้านหนองใหญ่

250,000

250,000 การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพมากยิง5 ขึ.น

สํานักการศึกษา

46 โครงการพัฒนาการบริ หาร - เพื5อจัดกิจกรรมการพัฒนาการ

- นักเรี ยนในโรงเรี ยนเทศบาล

10,000

10,000 การจัดการเรี ยนการสอน

สํานักการศึกษา

10,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดการศึกษาโดยใช้
บริ หารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรี ยนทั.ง 11 โรง
มีประสิ ทธิภาพมากยิง5 ขึ.น
โรงเรี ยนเป็ นฐานในการ เป็ นฐานในการพัฒนาท้องถิ5น
พัฒนาท้องถิ5น (SBMLD)
47 โครงการจัดพิพิธภัณฑ์
วัดวุฒารามให้เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้

- เพื5อจัดพิพิธภัณฑ์วดั วุฒาราม - จัดพิพิธภัณฑ์พ.ืนบ้าน 1 แห่ง 100,000
ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้และแหล่ง
ที5ป็นศูนย์การเก็บรักษาและจัด
ท่องเที5ยวทางวัฒนธรรม
แสดงโบราณวัตถุและมรดกทาง
- เพื5อต่อยอดและเพิ5มมูลค่าทาง วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
48 โครงการเล่าเรื5 อง "เมืองเก่า" - เพื5อการพัฒนาที5ยงั5 ยืน
- จัดทําเฟอร์นิเจอร์สาํ หรับจัด 100,000
วัดจอมศรี บ้านศรี ฐาน
- เพื5อส่งเสริ มการท่องเที5ยวในชุมชนแสดงสิ5 งของและวัตถุโบราณ
- เพื5อจัดแสดงวัตถุโบราณให้เป็ น - ซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์เดิมให้
หมวดหมู่
อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน

49 โครงการศูนย์เยาวชนและ - เพื5อเป็ นกิจกรรมทางเลือกสําหรับ - เด็กและเยาวชนในเขต

2,030,500

-

- - ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้
ประวัติศาสตร์และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ5น
- เกิดการต่อยอดและเพิ5ม
มูลค่าทางวัฒนธรรม
- - ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้
ประวัติศาสตร์และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ5น
- เกิดการต่อยอดและเพิ5ม
มูลค่าทางวัฒนธรรม

-

-

-

- เป็ นกิจกรรมทางเลือก

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

สํานักการศึกษา
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื5น)

สํานักการศึกษา
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื5น)

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ครอบครัวเทศบาลนคร เยาวชนและครอบครัว
เทศบาลฯ เข้าร่ วมกิจกรรม
ขอนแก่น
- เพื5อจัดกิจกรรมส่งเสริ มสันทนาการ- ผูป้ กครองในเขตเทศบาลฯ
สําหรับเยาวชน
- ผูน้ าํ ชุมชนและกลุ่มอาสา
- เพื5อสร้างเครื อข่ายการศึกษาทาง สมัครในชุมชน
เลือกสําหรับเยาวชน
- อาสาสมัครเยาวชนในเขต
เทศบาลฯ และประชาชนทัว5 ไป

50 โครงการชุมนุมลูกเสื อ
ท้องถิ5นไทย

- เพื5อส่งเสริ มกิจการลูกเสื อท้องถิ5น เทศบาลฯ ส่งลูกเสื อ/เนตรนารี
โดยเฉพาะเป็ นการรวมใจถวาย เข้าร่ วมงานชุมชนุมลูกเสื อ
ความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ ท้องถิ5นแห่งชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

51 โครงการปั5 นจักรยานเฉลิม - เพื5อรวมพลังกันปั5 นจักรยาน
พระกียรติ "ใจเดียวกัน ถวายเป็ นพระราชกุศลเนื5องใน

- สมาชิกเครื อข่ายผูร้ ักจักรยาน
- เจ้าหน้าที5 พนักงาน

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

สําหรับเยาวชนและครอบครัว (เงินอุดหนุนหน่วยงานอื5น)
- สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
สันทนาการสําหรับเยาวชน
- มีเครื อข่ายการศึกษา
ทางเลือกสําหรับเยาวชน
ในเขตเทศบาลฯ

40,000

-

-

- ส่งเสริ มกิจการลูกเสื อ
สํานักการศึกษา
ท้องถิ5น โดยเฉพาะเป็ นการ (เงินอุดหนุนหน่วยงานอื5น)
รวมใจถวายความจงรักภักดี
และเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

60,000

-

-

- จํานวนคนที5ป5ั นจักรยาน
สํานักการศึกษา
อย่างต่อเนื5องและจะปั5 นจักรยาน(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื5น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ปั5 นเพื5อพ่อหลวง"
วันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาท หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เป็ นประจําเพิ5มขึ.น
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ครบรอบ - นักเรี ยนและนักศึกษาที5
- สุขภาพของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
84 พรรษา
ปั5 นจักรยานไปเรี ยน
- ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีส่วนร่ วม
- เพื5อรณรงค์ ส่งเสริ ม ชักชวน
- ประชาชนทัว5 ไป ทั.งหมด
ในการลดภาวะโลกร้อน
ให้ประชาชนหันมาร่ วมกัน ปั5 น จํานวน 1,000 คน
- เป็ นการประชาสัมพันธ์
จักรยานเพื5อลดภาวะโลกร้อน
สถานที5ท่องเที5ยวในจังหวัด
52 โครงการการประชุมวิชาการ - เพื5อเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจ - ผูบ้ ริ หารระดับสูงของสถาบัน 50,000
ระดับชาติ เปิ ดโลกออทิสติก ความตระหนักรู ้ในการให้ความ อุดมศึกษาทั.งรัฐและเอกชน
ช่วยเหลือพัฒนาการจัดการศึกษา - คณะกรรมการภาคีเครื อข่าย
แก่บุคคลออทิสติก
การดูแลบุคคลออทิสติกจังหวัด
- เพื5อเพิ5มพูนความรู ้และทักษะ ขอนแก่น
ใหม่ๆในการให้ความช่วยเหลือ - ผูป้ กครองบุคคลออทิสติก
บุคคลออทิสติก
ทั.งหมดจํานวน 300-350 คน
- เพื5อผลักดันและกระตุน้ ให้เกิดการ
จัดการเรี ยนรู ้ที5เหมาะสมสําหรับ

-

-

- ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาได้รับ
สํานักการศึกษา
ความรู ้และทักษะในการ
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื5น)
ช่วยเหลือพัฒนาและจัดการ
ศึกษาสําหรับบุคคลออทิสติก
- ผูป้ กครองเด็กออทิสติกมี
ความรู ้ความเข้าใจในสิ ทธิ
และประโยชน์ที5จะได้รับ
ตามกฎหมายเกี5ยวกับการ
พัฒนาและการศึกษาสําหรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
คนพิการ
บุคคลออทิสติก
53 โครงการการศึกษาพิเศษ
มารี ยน์ ิรมล

- เพื5อให้นกั เรี ยนในโรงเรี ยนการ - นักเรี ยนโรงเรี ยนมารี ยน์ ิรมล
ศึกษาพิเศษมารี ยน์ ิรมล ได้มีอาหาร จํานวน 84 คน
รับประทานครบ 5 หมู่ ตลอดปี
การศึกษา
- เพื5อสร้างเสริ มและให้กาํ ลังใจ
คณะครู และบุคลากรในการปฏิบตั ิ
พัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษในโรงเรี ยน

54 โครงการสร้างสังคมแห่ง - เพื5อสนับสนุนความร่ วมมือของ - ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
การอ่าน
ครอบครัว ชุมชน ให้เติบโตขึ.น ขอนแก่น
อย่างเต็มศักยภาพ
- เพื5อรณรงค์ให้ชุมชนและหน่วย
งานที5เกี5ยวข้องตระหนักถึงความ

55,000

350,000

-

-

-

-

- นักเรี ยนในโรงเรี ยนการ
ศึกษาพิเศษมารี ยน์ ิรมล
มีอาหารรับประทานครบ 5
หมู่ ตลอดปี การศึกษา
- คณะครู และบุคลากรมี
กําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างเต็มความสามารถ
- เด็กและเยาวชนในครอบ
ครัว ชุมชน ให้เติบโตขึ.น
อย่างเต็มศักยภาพ
- ชุมชนและหน่วยงานที5
เกี5ยวข้องตระหนักถึงความ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

สํานักการศึกษา
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื5น)

สํานักการศึกษา
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื5น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สําคัญของพัฒนาการศึกษาเด็ก
สําคัญของพัฒนาการ
- เพื5อสนับสนุนและส่งเสริ มการ
การศึกษาเด็กและเยาวชน
พัฒนาแหล่งทรัพยากรในการอ่าน

55 โครงการสอนภาษาอังกฤษ - เพื5อให้เด็กและเยาวชนได้มีพ.นื ฐาน- เด็กและเยาวชนในชุมชน
สําหรับเด็กในชุมชน
เกี5ยวกับภาษอังกฤษเพื5อการสื5 อสาร บ้านเลขที5 37 และชุมชน
บ้านเลขที5 37
ในอนาคต
ข้างเคียง จํานวน 100 คน
- เพื5อให้เด็กและเยาวชนในชุมชน - ครู วิทยากร จํานวน 4 คน
รู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

30,000

-

-

56 โครงการส่งเสริ มการเรี ยน - เพื5อให้เด็กและเยาวชนรู ้จกั ใช้ - เด็กและเยาวชน ในชุมชน
รู ้แก่เด็กและเยาวชนชุมชน เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โนนชัย 1 จํานวน 37 คน
โนนชัย 1
- เพื5อส่งเสริ มทักษะ ความคิดริ เริ5 ม -ครู สอนพิเศษวิชาคณิ ตศาสตร์
สร้างสรรค์
วิทยาศาสตร์ และภาษอังกฤษ

22,500

-

-

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

- เด็กและเยาวชนมีทกั ษะ
สํานักการศึกษา
ด้านภาษาอังกฤษ เพื5อการ (เงินอุดหนุนหน่วยงานอื5น)
สื5 อสารเพิ5มมากขึ.น
- เด็กและเยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และ
สามารถนํามาใช้ในชีวติ ได้จริ ง
- เด็กและเยาวชนเกิดทักษะ
สํานักการศึกษา
การเรี ยนรู ้ มีความคิดริ เริ5 ม (เงินอุดหนุนหน่วยงานอื5น)
สร้างสรรค์
- เกิดความรักความสามัคคี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื5อส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมใน จํานวน 3 คน
ในหมู่คณะชุมชน สังคม
ชุมชนและสังคม

57 โครงการส่งเสริ มการเรี ยน - เพื5อให้เด็กและเยาวชนรู ้จกั ใช้ - เด็กและเยาวชน ในชุมชน
รู ้แก่เด็กและเยาวชนชุมชน เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โนนชัย 1 จํานวน 37 คน
สามเหลี5ยม 3
- เพื5อส่งเสริ มทักษะ ความคิดริ เริ5 ม -ครู สอนพิเศษวิชาคณิ ตศาสตร์
สร้างสรรค์
วิทยาศาสตร์ และภาษอังกฤษ
- เพื5อส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมใน จํานวน 3 คน
ชุมชนและสังคม
58 โครงการอบรมเยาวชน
มุสลิมภาคฤดูร้อน

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

16,400

-

-

- เด็กและเยาวชนเกิดทักษะ
สํานักการศึกษา
การเรี ยนรู ้ มีความคิดริ เริ5 ม (เงินอุดหนุนหน่วยงานอื5น)
สร้างสรรค์
- เกิดความรักความสามัคคี
ในหมู่คณะชุมชน สังคม

- เพื5อให้เด็กและเยาวชนมุสลิม - เด็กและเยาวชน ในชุมชน
50,000
ได้มีความรู ้ ความเข้าใจและซาบซึ.ง จํานวน 120 คน เข้าร่ วมกิจกรรม
ในเรื5 องของศาสนาอิสลาม
ในสิ5 งที5ตนชอบและต้องการ

-

-

- เด็กและเยาวชนมุสลิม
สํานักการศึกษา
มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึ.ง(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื5น)
ในเรื5 องของศาสนาอิสลาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื5อให้เยาวชนมุสลิมใช้เวลาว่าง
- เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม
ให้เกิดประโยชน์และห่างไกล
จริ ยธรรมที5งดงามขึ.น
ยาเสพติด
- เกิดความรักความสามัคคี
-เพื5อส่งเสริ มความรักสามัคคีในหมู่คณะ
ในหมู่คณะชุมชน สังคม
59 โครงการบรรพชาสามเณร - เพื5อปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม - จัดบรรพชาสามเณร จํานวน
(วัดศรี นวล)
และค่านิยมที5ดีงาม
85 รู ป
- เพื5อส่งเสริ มความสามัคคีการเสี ย
สละระหว่างบ้าน วัด โรงเรี ยนและ
ชุมชน
- เพื5อส่งเสริ มศาสนทายาท ให้มี
โอกาสได้ศึกษาในระดับที5สูงขึ.น

30,000

-

-

- ได้ปลูกฝังคุณธรรม
สํานักการศึกษา
จริ ยธรรมและค่านิยมที5ดีงาม (เงินอุดหนุนหน่วยงานอื5น)
- เป็ นการส่งเสริ มความสามัคคี
การเสี ยสละระหว่างบ้าน วัด
โรงเรี ยนและชุมชน
- เป็ นการส่งเสริ มศาสนทายาท
ให้มีโอกาสได้ศึกษาในระดับที5สูงขึ.น

60 โครงการบรรพชาสามเณร - เพื5อปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม - จัดบรรพชาสามเณร จํานวน
และอบรมเยาวชน
และค่านิยมที5ดีงาม
85 รู ป
ภาคฤดูร้อน (วัดธาตุ)
- เพื5อส่งเสริ มความสามัคคีการเสี ย

30,000

-

-

- ได้ปลูกฝังคุณธรรม
สํานักการศึกษา
จริ ยธรรมและค่านิยมที5ดีงาม (เงินอุดหนุนหน่วยงานอื5น)
- เป็ นการส่งเสริ มความ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สละระหว่างบ้าน วัด โรงเรี ยนและ
สามัคคีการเสี ยสละระหว่าง
ชุมชน
บ้าน วัดโรงเรี ยนและชุมชน
- เพื5อส่งเสริ มศาสนทายาท ให้มี
- เป็ นการส่งเสริ มศาสน
โอกาสได้ศึกษาในระดับที5สูงขึ.น
ทายาท ให้มีโอกาสได้ศึกษา
ในระดับที5สูงขึ.น
61 โครงการบรรพชาสามเณร - เพื5อปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม -รับเยาวชนที5กาํ ลังศึกษาอยูช่ . นั 30,000
- ได้ปลูกฝังคุณธรรม
สํานักการศึกษา
ภาคฤดูร้อน (วัดหนองแวง และค่านิยมที5ดีงาม
ป.4 - ม.6 จํานวน 83 คน
จริ ยธรรมและค่านิยมที5ดีงาม (เงินอุดหนุนหน่วยงานอื5น)
พระอารามหลวง)
- เพื5อส่งเสริ มความสามัคคี การเสี ย
- เป็ นการส่งเสริ มความสามัคคี
สละระหว่างบ้าน วัด โรงเรี ยนและ
การเสี ยสละระหว่างบ้าน
และชุมชน
วัด โรงเรี ยนและชุมชน
- เพื5อส่งเสริ มศาสนทายาท ให้มี
โอกาสได้ศึกษาในระดับที5สูงขึ.น
62 โครงการสวดสรภัญญะ
(วัดศรี สว่างโนนทัน)

- เพื5อให้เด็กและเยาวชน
- เด็กและเยาวชน ในชุมชน
ได้มีความรู ้ ความเข้าใจและซาบซึ.ง เข้าร่ วมกิจกรรมสวดสรภัญญะ
ในการสวดสรภัญญะ

30,000

-

- - เด็กและเยาวชนมีความรู ้
สํานักการศึกษา
ความเข้าใจและซาบซึ.ง
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื5น)
ในเรื5 องของการสวดสรภัญญะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื5อให้เยาวชน ประชาชนใช้เวลา
- เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม
ว่าง ให้เกิดประโยชน์
จริ ยธรรมที5งดงามขึ.น

63 โครงการสวดสรภัญญะ
(วัดวุฒาราม)

- เพื5อให้เด็กและเยาวชน
- เด็กและเยาวชน ในชุมชน
ได้มีความรู ้ ความเข้าใจและซาบซึ.ง เข้าร่ วมกิจกรรมสวดสรภัญญะ
ในการสวดสรภัญญะ
- เพื5อให้เยาวชน ประชาชนใช้เวลา
ว่าง ให้เกิดประโยชน์

30,000

-

- - เด็กและเยาวชนมีความรู ้
สํานักการศึกษา
ความเข้าใจและซาบซึ.ง
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื5น)
ในเรื5 องของการสวดสรภัญญะ
- เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม
จริ ยธรรมที5งดงามขึ.น

64 โครงการสวดสรภัญญะ
(วัดกลาง)

- เพื5อให้เด็กและเยาวชน
- เด็กและเยาวชน ในชุมชน
ได้มีความรู ้ ความเข้าใจและซาบซึ.ง เข้าร่ วมกิจกรรมสวดสรภัญญะ
ในการสวดสรภัญญะ
- เพื5อให้เยาวชน ประชาชนใช้เวลา
ว่าง ให้เกิดประโยชน์

30,000

-

- - เด็กและเยาวชนมีความรู ้
สํานักการศึกษา
ความเข้าใจและซาบซึ.ง
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื5น)
ในเรื5 องของการสวดสรภัญญะ
- เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม
จริ ยธรรมที5งดงามขึ.น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
65 โครงการสวดสรภัญญะ
(วัดศรี ธาตุบา้ นตูม)

- เพื5อให้เด็กและเยาวชน
- เด็กและเยาวชน ในชุมชน
ได้มีความรู ้ ความเข้าใจและซาบซึ.ง เข้าร่ วมกิจกรรมสวดสรภัญญะ
ในการสวดสรภัญญะ
- เพื5อให้เยาวชน ประชาชนใช้เวลา
ว่าง ให้เกิดประโยชน์

30,000

66 โครงการแข่งขันโยธวาทิต - เพื5อเตรี ยมชิงแชมป์ การประกวด - จัดซื.อเครื5 องดนตรี สากลและ 3,030,500
ชิงแชมป์ ประเทศไทย
วงโยธวาทิต แห่งประเทศไทย อุปกรณ์ประกอบการแข่งขัน
ชิงถ้วยพระราชทานฯ
- เพื5อเพิ5มทักษะและศักยภาพทาง
ด้านดนตรี แก่นกั เรี ยน
- เพื5อสร้างชื5อเสี ยงให้แก่โรงเรี ยน
เทศบาลวัดกลางและเทศบาลฯ
จังหวัดขอนแก่นและประเทศชาติ

-

-

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

- - เด็กและเยาวชนมีความรู ้
สํานักการศึกษา
ความเข้าใจและซาบซึ.ง
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื5น)
ในเรื5 องของการสวดสรภัญญะ
- เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม
จริ ยธรรมที5งดงามขึ.น
-

- นักเรี ยนโรงเรี ยน
เทศบาลวัดกลางมีเครื5 อง
ดนตรี สากลใช้อย่างทัว5 ถึง
และเพียงพอต่อจํานวน
นักเรี ยน

โรงเรี ยนเทศบาล
วัดกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
67 โครงการอิ5มอรุ ณ
- เพื5อให้นกั เรี ยนที5ขาดแคลน
- นักเรี ยนที5ขาดแคลน
150,000 150,000 150,000 - นักเรี ยนที5ยากจนได้รับ
และยากจนได้รับประทานอาหาร ไม่นอ้ ยกว่า 100 คน จํานวน
ประทานอาหารเช้า
200 วัน

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนชัย

68 โครงการอิ5มอุ่น

- เพื5อให้นกั เรี ยนที5ยากจน
- เด็กนักเรี ยนที5ยากจน
ขาดแคลนและไม่ได้รับประทาน ไม่นอ้ ยกว่า 40 สัปดาห์
อาหารเช้ามาจากบ้าน

100,000

100,000

100,000 - นักเรี ยนที5ยากจนได้รับ
ประทานอาหารเช้า

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองแวง

69 โครงการอิ5มท้องมื.อเช้า

- เพื5อให้นกั เรี ยนที5ยากจน
- เด็กนักเรี ยนที5ยากจน
ขาดแคลนและไม่ได้รับประทาน ไม่นอ้ ยกว่า 60 คน จํานวน
อาหารเช้ามาจากบ้าน
200 วัน

90,000

90,000

90,000

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนหนองวัด

- นักเรี ยนที5ยากจนได้รับ
ประทานอาหารเช้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและ ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : 7. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ.นและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์ สิน
เป้ าประสงค์ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 4. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการรณรงค์ป้องกันภัย - เพื,อให้ชุมชนและสถานศึกษา
- อบรม/แนะนําการป้ องกันและ
40,000
40,000
40,000
และระงับอัคคีภยั
เป็ นแนวร่ วมในการป้ องกันและ
ระงับภัยในโครงการเยีย, ม
ระงับอัคคีภยั
ชุมชนเคลื,อนที,สปั ดาห์ละ 1 ครั9ง
-เพื,อให้ชุมชนและสถานศึกษามี แนะนํา/อบรมแก่สถานศึกษาใน
ความรู ้ความเข้าใจในการป้ องกัน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
และระงับอัคคีภยั
11 โรงเรี ยนๆ ละ 1 ครั9งมี
อุปกรณ์ เช่น ถังก๊าซหุงต้ม
เครื, องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

2 โครงการคัดเลือก อปพร. - เพื,อส่งเสริ มสนับสนุนการปฏิบตั ิ
ดีเด่น ประจําปี
งานของเจ้าหน้าที,ศูนย์และ อปพร.
เพื,อประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาสมัครต่อสาธารณชนและส่วน
ราชการ

- ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ดีเด่นของ อปพร. 1 ครั9ง
จัดพิมพ์เอกสารและประกาศ
เกียรติคุณ หรื อทําโล่รางวัล
แก่ผผู ้ า่ นการประเมิน ดีเด่น

48,000

48,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
- ชุมชนและสถานศึกษา
จะเป็ นตัวอย่างในการ
ป้ องกันและระงับอัคคีภยั
ได้เป็ นอย่างดี
- ชุมชนและสถานศึกษา
จะมีความรู ้ความเข้าใจใน
การป้ องกันและระงับอัคคี
ภัยและสามารถระงับเหตุ
ได้ในเบื9องต้น

48,000 - เจ้าหน้าที,ศูนย์และ อปพร.
จะมีขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบตั ิงานดียง,ิ ขึ9น
ประชาชนและส่วนราชการ
จะมีความเข้าใจและเชื,อมัน,

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 4. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 คน ชมเชย 4 คนจัดประชุม
อปพร. และเจ้าหน้าที,ศูนย์
ในวันมอบประกาศเกียรติคุณ
หรื อโล่รางวัล

3 โครงการประชุมคณะ- เพื,อให้ อปพร. ได้มีส่วนร่ วมใน
กรรมการประสานงาน
การบริ หารงานของเทศบาลนคร
ศูนย์ อปพร.และกิจกรรม ขอนแก่น
ต่างๆ

- จัดประชุมคณะกรรมการ.
บริ หารงานกิจการ อปพร.
2 เดือน/ครั9งประชุมสามัญ
1 ครั9ง

50,000

50,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

ในกิจการอาสาสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนดี
ขึ9นการปฏิบตั ิงานของศูนย์
อปพร. จะมีประสิ ทธิภาพ
มากขึ9น

50,000 - คณะกรรมการบริ หาร
งานกิจการ อปพร. จะเป็ น
ผูป้ ระสานแผนปฏิบตั ิการ
ระหว่างเทศบาลกับประชาชน

ได้เป็ นอย่างดีอาสาสมัคร
ได้แลกเปลี,ยนความคิดเห็น
และทัศนคติที,ดีต่อกัน

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 4. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการฝึ กอบรม อปพร. - เพื,อฝึ กอบรมทบทวน อปพร.
- ฝึ กอบรมทบทวนอาสาสมัคร
50,000
50,000
50,000
หลักสูตรทบทวน
ที,ผา่ นการฝึ กอบรมหลักสูตรจัดตั9ง ป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน ปี ละ
ปี ละ 1 ครั9ง
1 ครั9ง โดยมีสมาชิก อปพร.
เข้ารับการอบรมไม่เกิน 100 คน

5 โครงการฝึ กซ้อมการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
อุทกภัยและวาตภัย

- เพื,อเป็ นการเตรี ยมรับสถานการณ์ - ฝึ กซ้อมการป้ องกันแก้ไข
นํ9าท่วมขังในเขตเทศบาลนคร
อุทกภัยและวาตภัย จํานวน
ขอนแก่น
250 คน

6 โครงการฝึ กซ้อมดับเพลิง - เพื,อเป็ นการจูงใจให้เจ้าหน้าที,
- จัดการฝึ กซ้อมดับเพลิงและ
ประจําเดือน
มีความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิ กูภ้ ยั ประจําเดือน ทั9ง 4 สถานี
งานตลอดจนการบํารุ งรักษา
1 เดือน/ 1 ครั9ง
เครื, องมือ-เครื, องใช้ในการปฏิบตั ิงาน

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

- อาสาสมัครป้ องกันภัย
ฝ่ ายพลเรื อนที,ผา่ นการ
อบรมหลักสูตรจัดตั9งแล้ว
จะได้รับเทคนิคจากการ
ฝึ กอบรมเพิ,มขึ9น

สํานักปลัดเทศบาล

20,000

20,000

20,000 - ผูร้ ่ วมฝึ กซ้อมมีความรู ้
ความเข้าใจแนวทางการ
แก้ไขปั ญหานํ9าท่วมขังใน
เขตเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

44,000

44,000

44,000 - พนักงานดับเพลิงมี
ทัศนคติที,ดีต่อองค์กรพนัก
งานดับเพลิงมีขวัญและกํา
ลังใจในการปฏิบตั ิงาน

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 4. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการฝึ กอบรม ยุว อปพร. - เพื,อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการ - จัดฝึ กอบรมยุว อปพร. ให้กบั
60,000
60,000
60,000
ฝึ กอบรมยุว อปพร.
เยาวชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

เยาวชนมีความรู ้ความเข้าใจ
ถึงบทบาทหน้าที,ของอาสา
สมัครป้ องกันภัยฝ่ าย
พลเรื อน

สํานักปลัดเทศบาล

8 โครงการทาสี ตีเส้นจราจร - เพื,อทาสี ปรับปรุ งเครื, องหมาย
และขอบฟุตบาทภายใน จราจรบนพื9นทางขอบฟุตบาท
เขตเทศบาลนครขอนแก่น ที,ลบเลือนให้มีความชัดเจน

- จัดซื9อสี น9 าํ มันหรื อสี เทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงตาม
มาตรฐานของกรมทางหลวง

50,000

50,000

50,000 - เพื,อให้มีเครื, องหมาย
บนฟุตบาทหรื อทางเดิน
ที,ได้มาตรฐานและมีเครื, อง
หมายจราจรที,ชดั เจน

สํานักปลัดเทศบาล

9 โครงการจัดความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยและ
จัดระเบียบการตั9งวาง
จําหน่ายสิ นค้าภายใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น

- เจ้าหน้าที,ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที,มี
ความเข้าใจในการจัดระเบียบ
การจําหน่ายสิ นค้าและปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ

732,000

732,000

732,000 - เพื,อให้พ9ืนที,การตั9งวาง
จําหน่ายสิ นค้ามีความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย และ
อํานวยความสะดวกให้กบั
ประชาชนทัว, ไป

สํานักปลัดเทศบาล

- เพื,อจัดระเบียบการตั9งวางการ
จําหน่ายสิ นค้าภายในเขต
เทศบาลนครขอนแก่นให้มีความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยมากยิง, ขึ9น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 4. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 โครงการอํานวยการ
- เพื,อให้เกิดความปลอดภัยสําหรับ - เจ้าหน้าที,ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที,มี
365,000
365,000
365,000
จราจรบริ เวณด้านหน้า
สําหรับประชาชนที,มาส่งบุตรหลาน ความเข้าใจในการอํานวยการ
โรงเรี ยน ภายในเขต
ด้านหน้าโรงเรี ยน และเพื,ออํานวย จราจรได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ
เทศบาลนครขอนแก่น
การจราจรบริ เวณด้านหน้าโรงเรี ยน
ให้มีความคล่องตัว ไม่ติดขัด

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

- บริ เวณด้านหน้าโรงเรี ยน
ภายในเขตเทศบาลมีความ
ปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ
จราจรมากยิง, ขึ9น และ
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สินยิง, ขึ9น

สํานักปลัดเทศบาล

11 โครงการฝึ กอบรมเครื อข่าย - เพื,อให้สถานประกอบการใน
- อบรม/แนะนําการป้ องกันและ
อาสาสมัครป้ องกันและ เขตเทศบาลนครขอนแก่น
ระงับภัยให้กบั สถานประกอบการ
ระงับอัคคีภยั ในสถาน
มีความรู ้ความเข้าใจในการป้ องกัน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ประกอบการ
และระงับอัคคีภยั และเป็ นแนวร่ วม
ในการป้ องกันและระงับอัคคีภยั

50,000

50,000

50,000 - สถานประกอบการ
มีความรู ้ความเข้าใจในการ
ป้ องกันและระงับอัคคีภยั
และสามารถระงับเหตุได้
ในเบื9องต้น

สํานักปลัดเทศบาล

12 โครงการกําจัดสิ, งที,อาจ
ก่อให้เกิดอัคคีภยั ใน

40,000

40,000

40,000 - สามารถลดความเสี, ยง
จากการเกิดอัคคีภยั ใน

สํานักปลัดเทศบาล

เพื,อให้ จนท.ป้ องกันฯ ประจําศูนย์ จัดเจ้าหน้าที,ประจําศูนย์
และ สมาชิก อปพร. ได้มีส่วนร่ วม และสมาชิก อปพร. จํานวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 4. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ชุมชน 4 เขต
ในการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ 100 คน ร่ วมกําจัดสิ, งที,อาจก่อให้
กําจัดสิ, งที,อาจก่อให้เกิดอัคคีภยั
เกิดอัคคีภยั ในชุมชน เช่น พื9นที,
ในชุมชน ภายในเขตเทศบาลนคร ว่างเปล่าที,เป็ นป่ าเสื, อมโทรม
ขอนแก่น
ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
13 โครงการฝึ กซ้อมการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
สารเคมีและวัตถุอนั ตราย
รั,วไหล

เพื,อเป็ นการฝึ กซ้อมให้เจ้าหน้าที,
มีความกระตือรื อร้นตระหนักถึง
ภัยจากสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
ในการปฏิบตั ิงานตลอดจน
การบํารุ งรักษาเครื, องมือเครื, องใช้ในการปฏิบตั ิงาน

จัดการฝึ กซ้อมกูภ้ ยั สารเคมี
ทั9ง 4 สถานี ที,มีโรงนํ9าแข็ง
และเป็ นทางผ่านของรถขนส่ง
สิ นค้าอันตราย ในพื9นที,เขต
เทศบาลนครขอนแก่น

14 โครงการฝึ กซ้อมร่ วมเครื อข่าย เพื,อเป็ นการเตรี ยมรับสถานการณ์ ฝึ กซ้อมการป้ องกันและบรรเทา
การป้ องกันและบรรเทา เหตุสาธารณภัยต่าง ๆ ที,อาจเกิดขึ9น สาธารณภัยกับหน่วยงานที,เข้า
สาธารณภัย
ในพื9นที,เขตเทศบาลนครขอนแก่น ร่ วมเป็ นเครื อข่ายป้ องฯ

40,000

40,000

170,000

170,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

ชุมชน ลดความสูญเสี ย
ในชุมชน

40,000 พนักงานดับเพลิงมีทศั นคติ
ที,ดีต่อองค์กร เกิดความ
มัน, ใจ มีขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบตั ิงาน

170,000 ผูร้ ่ วมฝึ กซ้อมมีความรู ้
ความเข้าใจแนวทางการ
แก้ไขปั ญหาการป้ องกัน

สํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 4. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
และพื9นที,โดยรอบ
เกิดการแลกเปลี,ยนเรี ยนรู ้
ศึกษาดูงานนอกสถานที,

15 โครงการฝึ กอบรมการใช้ เพื,อฝึ กอบรมการใช้วทิ ยุสื,อสาร
วิทยุคมนาคมชนิด
คมนาคมชนิดสังเคราะห์ความถี,
สังเคราะห์ความถี,
แบบต่างๆ ตามระเบียบฯ
ให้แก่อาสาสมัครป้ องกันภัย
ฝ่ ายพลเรื อนที,ผา่ นการฝึ ก
หลักสูตรจัดตั9งและที,ยงั ไม่มีบตั รฯ
ปี ละ 1 ครั9ง

ฝึ กอบรมการใช้วทิ ยุฯให้กบั
อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
ปี ละ 1 ครั9ง สมาชิกเข้ารับการ
อบรมไม่เกิน 50 คน

16 โครงการส่งเสริ มและสนับ - เพื,อให้ประชาชนมีความปลอด
สนุนการป้ องกัน แก้ไข ภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ปั ญหายาเสพติด และ

- ดําเนินการติดตั9งระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
ตามถนน/สถานประกอบการ

30,000

30,000

1,000,000

1,000,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

และบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น
และพื9นที,โดยรอบ

30,000 อาสาสมัครป้ องกันภัย
ฝ่ ายพลเรื อนที,ได้จดั ตั9ง
ไว้แล้วจะได้รับเทคนิค
จากการฝึ กอบรมเพิ,มขึ9น
สามารถใช้วทิ ยุสื,อสารได้
ถูกต้องตามระเบียบกฏหมาย

สํานักปลัดเทศบาล

1,000,000 - ประชาชนมีความปลอดภัย
สํานักปลัดเทศบาล
ในชีวติ และทรัพย์สินมาก (เงินอุดหนุนหน่วยงานอื,น)
ยิง, ขึ9น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 4. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สาธารณภัยในเขต
ต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนคร
เทศบาลนครขอนแก่น
ขอนแก่นในการอํานวยความ
ปลอดภัย การจราจรและช่วย
กรณี เกิดอุบตั ิเหตุหรื อเหตุต่างๆ
โดยการติดตั9งระบบกล้องวงจร
ปิ ด (CCTV) จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
1,000 จุด
17 โครงการฝึ กอบรม อปพร. - เพื,อฝึ กอบรม อปพร. ในการ
ประเภท จัดตั9ง
เป็ นแนวร่ วมในการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
-เพื,อให้ อปพร. มีความรู ้ความ
เข้าใจในการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

- ฝึ กอบรม อปพร. ประเภทจัดตั9ง
ให้มีความรู ้ความเข้าใจในการ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื,อเป็ นกําลังสํารองของเจ้าหน้าที,

150,000

150,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

150,000 - อาสาสมัครป้ องกันภัย
ฝ่ ายพลเรื อนมีความรู ้
ความเข้าใจในการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
สามารถเป็ นกําลังสํารอง
ของเจ้าหน้าที,ในการระงับ
เหตุเบื9องต้นได้

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 4. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
18 โครงการบําเพ็ญสาธารณ - เพื,อให้ จนท.ป้ องกันฯ ประจํา
- จัดเจ้าหน้าที,ประจําศูนย์ฯ
12,000
12,000
12,000
ประโยชน์เนื,องในวัน
ศูนย์ฯ และสมาชิก อปพร. ได้
และสมาชิก อปพร. จํานวน 100
อปพร.
บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายใน คนร่ วมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
เขตเทศบาลนครขอนแก่น
ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เนื,องในวัน อปพร.

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
- ประชาชนมีความปลอด
ภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ลดความเสี, ยงจากการเกิด
เหตุสาธารณภัยต่างๆ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ : การเพิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
เป้ าประสงค์ : ชุ มชนมีศักยภาพทางเศรษฐกิจทีดีขึน#

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 5. การเพิ#มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 9. ชุมชนมีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจที#ดีข* ึน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ -เพื#อกระจายรายได้และ
-จํานวนชุมชนที#เข้าร่ วม
7,865,060 7,865,060 7,865,060 -เพิ#มรายได้จากการเก็บค่า
สํานักการสาธารณสุข
ชุมชนในการพัฒนาสิ# งแวด สร้างงานให้กบั ประชาชน
โครงการ 85 ชุมชน
ธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
และสิ# งแวดล้อม
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื#น)
ล้อมและเพิ#มรายได้ทอ้ งถิ#น ในชุมชน
-ชุมชนมีการจัดเก็บค่าธรรม
ไม่ต#าํ กว่าร้อยละ 10 ต่อปี
ชุมชน
-เพื#อให้ชุมชนมีส่วนร่ วม
เนียมขยะในชุมชนไม่ต#าํ กว่า
-ประชาชนมีความพึงพอใจใน
19,990 ครัวเรื อน / ปี สถานในการพัฒนรายได้
การเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ
ท้องถิ#นและการดูแล
ประกอบการ 709 แห่ง/ปี
ขนขยะโดยชุมชนในระดับ
-ชุมชนมีการทําความสะอาด
ดีมาก ไม่ต#าํ กว่าร้อยละ 80
สิ# งแวดล้อมชุมชน
-เพื#อเพิ#มความครอบคลุม
ถนนในชุมชนไม่ต#าํ กว่า
-ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ในการเก็บค่าธรรมเนียม
132,330 เมตร
การดูแลรักษาความสะอาดถนน
ขยะ
ในชุมชนในระดับดี ไม่ต#าํ
กว่าร้อยละ 75
-ความครอบคลุมในการ
เก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ
มูลฝอยไม่ต#าํ กว่า ร้อยละ 95

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 5. การเพิ#มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 9. ชุมชนมีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจที#ดีข* ึน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ -เพื#อกระจายรายได้และ
-ชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
8,783,440 8,783,440 8,783,440 -ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
ชุมชนในการทําความ
สะอาดถนนสายหลัก

สร้างงานให้กบั ประชาชน
ในชุมชน
-เพื#อให้ชุมชนมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาท้องถิ#นด้าน
สิ# งแวดล้อม
-เพื#อปลูกฝังสํานึกรัก
ท้องถิ#นและสร้างความ
พึงพอใจบริ การสาธารณะ
บริ การสาธารณะแก่
ประชาชน

รักษาความสะอาดถนน ไม่
ตํ#ากว่า 50 ชุมชน
-จํานวนถนนสายหลักที#ทาํ
ความสะอาดโดยชุมชน ไม่
ตํ#ากว่า 28 สาย
-ประชาชนพึงพอใจในการ
รักษาความสะอาดโดยชุมชน
ในระดับดี ไม่ต#าํ กว่าร้อยละ80

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุข

รักษาความสะอาด ความเป็ น
และสิ# งแวดล้อม
ระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง (เงินอุดหนุนหน่วยงานอื#น)
-มีเครื อข่ายการดูแลสิ# งแวด
ล้อมและพัฒนาความสะอาด
ถนนสายหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 5. การเพิ#มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 9. ชุมชนมีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจที#ดีข* ึน
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ส่งเสริ มชุมชนเก็บขน
- เพื#อกระจายรายได้
- ชุมชนเก็บขนขยะเอง
4,494,000 4,494,000 4,494,000 - เพิ#มประสิ ทธิภาพในการ
ขยะเอง
และสร้างงานให้กบั
10 ชุมชน ครอบคลุมพื*นที#
เก็บขนขยะของเทศบาลนคร
ประชาชนในชุมชน
43 ชุมชน ปริ มาณขยะเฉลี#ย
ขอนแก่น
- เพื#อให้ชุมชนมีส่วนร่ วม
50 ตัน/วัน
- ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
ในการพัฒนาท้องถิ#นด้าน
เรี ยนรู ้และแก้ไขปั ญหาขยะมูล
สิ# งแวดล้อม
ฝอย
- เพื#อปลูกสร้างสํานึก
4 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกอง
ทุนตั*งตัว

เพื#อสนับสนุนการเรี ยนรู ้
กลุ่มอาชีพเดิมให้ยง#ั ยืนและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพใหม่ที#
ผ่านกระบวนการคัดกรอง
พร้อมหาแหล่งเงินทุนและ
เปิ ดช่องทางการตลาดให้กบั
สมาชิกเพื#อบริ หารจัดการได้
ด้วยตนเอง

จัดกิจจกรรมอบรมและส่งเสริ ม
อาชีพในชุมชนเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น มุ่งการสร้างผูป้ ระกอบ
การ SME ที#เป็ นพื*นที#ของ
ประชาชนอย่างชัดเจนและติดตาม
ประเมินผลกองทุนต่างๆ

1,000,000

1,000,000

1,000,000 เกิดการสนับสนุนการเรี ยนรู ้
พร้อมหาแหล่งเงินทุนและ
เปิ ดช่องทางการตลาดให้กบั
สมาชิกเพื#อบริ หารจัดการได้
ด้วยตนเอง

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุข
และสิ# งแวดล้อม
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื#น)

สํานักสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ัญญาท้ องถิน
เป้ าประสงค์ : การส่ งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้ องถิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 6. การอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ)น
เป้ าประสงค์ (Goal) : 10. ส่งเสริ มประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ)น
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดกิจกรรมวัน - เพื)อเป็ นการระลึกถึงความสําคัญ
- จัดพิธีทางศาสนาและจัด
200,000
200,000 200,000
เทศบาล
และความเป็ นมาของการก่อเกิด
กิจกรรมสาธารณประโยชน์
เทศบาลประชาสัมพันธ์เกี)ยวกับ
บทบาทภารกิจและการสร้างความ
สามัคคีให้กบั พนักงานเทศบาล
ให้เกิดความรักองค์กรและร่ วม
กิจกรรมสาธารณประโยชน์
2 โครงการจัดกิจกรรมเทิด - เพื)อเฉลิมพระเกียรติพระบาท
พระเกียรติถวายพ่อหลวง สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯทรงมี
พระชนมายุครบ 84 พรรษา
- เพื)อให้ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริ ยข์ องไทย
- เพื)อแสดงถึงพระราชกรณี ยกิจ

- จัดซุม้ เฉลิมพระเกียรติ หน้า
อาคารสํานักงานเทศบาล
- จัดสถานที)ลงนามถวายพระพร
หน้าอาคารสํานักงานเทศบาล
- จัดนิทรรศการหน้าอาคาร
สํานักงานเทศบาล

30,000

30,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

- พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนได้ทราบความ
เป็ นมาการก่อเกิดเทศบาล
ภารกิจและเกิดความสามัคคี
และได้ร่วมกันบําเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสาธารณะ

สํานักปลัดเทศบาล

30,000 - มีสถานที)ให้ประชาชน
ได้ลงนามถวายพระพร
และแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 6. การอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ)น
เป้ าประสงค์ (Goal) : 10. ส่งเสริ มประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ)น
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯและพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

3 โครงการจัดพิธีวางพานพุม่ - เพื)อเฉลิมพระเกียรติพระบาท
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯทรงมี
พระชนมายุครบ 84 พรรษา

- เชิญหน่วยงานราชการ องค์กร
เอกชน รัฐวิสาหกิจ ในจังหวัด
ขอนแก่นร่ วมพิธีวางพานพุม่
ในวันที) 5 ธันวาคมของทุกปี

30,000

30,000

30,000 - หน่วยงานราชการ องค์กร
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจใน
จังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกัน
ทําความดีถวายในหลวง

สํานักปลัดเทศบาล

4 โครงการประดับตกแต่งไฟ - เพื)อเฉลิมพระเกียรติพระบาท
และธงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เนื)องใน
วโรกาสวันคล้ายวันเสด็จพระราช
สมภพ วันที) 5 ธันวาคม

เชิญชวนสํานัก/กอง หรื อโรงเรี ยน
ต่างๆในสังกัดเทศบาลนครขอน
แก่นร่ วมกิจกรรมการประดับตก
แต่งไฟและธงเฉลิมพระเกียรติฯ

170,000

170,000

170,000 สํานัก/กองหรื อโรงเรี ยนใน

สํานักปลัดเทศบาล

สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
ได้ร่วมกันเทิดประเกียรติ
และทําความดีถวายในหลวง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 6. การอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ)น
เป้ าประสงค์ (Goal) : 10. ส่งเสริ มประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ)น
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
10,000
10,000
10,000
5 โครงการวัฒนธรรมไทย - เพื)อเสริ มสร้างแหล่งการเรี ยนรู ้
สายใยชุมชนสัมพันธ์
และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ)น
โดยมีประชาชนและเยาวชน
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ
เข้าร่ วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ แก่ครอบครัว
ชุมชน และสังคม
- เพื)อเสริ มสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนด้วยมิติวฒั นธรรม โดยการนํา
เอาระบบคุณค่าในวัฒนธรรม การมี
คุณธรรม จริ ยธรรมตามหลักธรรม
ของศาสนา การมีจิตสํานึกรักษ์และ
ภาคภูมิใจในถิ)นกําเนิด มาพัฒนา
และแก้ไขปั ญหาภายในชุมชน
และสังคมอย่างเป็ นองค์รวม

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

- ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
สํานักปลัดเทศบาล
ทําให้การอนุรักษ์และการ (เงินอุดหนุนหน่วยงานอื)น)
ส่งเสริ มศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม มีความยัง) ยืน
- เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึก

และมีความตระหนักใน
คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ)น

รักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ)นของตน
- มีแหล่งเรี ยนรู ้ในทาง
วัฒนธรรมที)ครบวงจรใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 6. การอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ)น
เป้ าประสงค์ (Goal) : 10. ส่งเสริ มประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ)น
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ปรับปรุ งซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000
6 โครงการบูรณะองค์เจดีย ์ เพื)อบูรณปฏิสงั ขรณ์ถาวรวัตถุใน
พระธาตุนครเดิม(วิหารคด) พระอารามให้มีความมัน) คงแข็งแรง ถาวรวัตถุในพระอารามที)ชาํ รุ ด
ให้เป็ นที)สกั การะของพุทธศาสนิกชน ทรุ ดโทรม
และพุทธศาสนิกชนทัว) ไป พร้อมทัIง
เป็ นแหล่งสื บค้นทางวัฒธรรมแก่
เยาวชนและผูท้ ี)สนใจ

7 โครงการพัฒนาคุณธรรม -เพื)อส่งเสริ มพัฒนาการด้านค่านิยม - ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
นําชีวติ ให้มีความสุข
ที)พึงประสงค์ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม โดยมีนกั เรี ยนและบุคคลากร
และสร้างจิตสํานึกความเป็ นไทย
ในโรงเรี ยนเข้าร่ วมโครงการ
ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนที)มีความบกพร่ อง
มีจิตอาสา

10,000

10,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

ถาวรวัตถุในพระอารามได้มี สํานักปลัดเทศบาล
ความมัน) คงแข็งแรงสวยงาม (เงินอุดหนุนหน่วยงานอื)น)
เป็ นที)สกั การะบูชาของ
พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัด
ขอนแก่นและพุทธศาสนิกชน
ทัว) ไป เป็ นแหล่งสื บค้นทาง
วัฒนธรรมแก่เยาวชนและ
ผูส้ นใจ

10,000 -นักเรี ยนและบุคลากรได้
รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เป็ นคนดีมีปัญญา
และมีความสุขทัIงกายใจมี
คุณลักษณะที)พึงประสงค์
ตามเกณฑ์ในเรื) องคุณธรรม
พืIนฐานสํานึกความเป็ นไทย

สํานักปลัดเทศบาล
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื)น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 6. การอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ)น
เป้ าประสงค์ (Goal) : 10. ส่งเสริ มประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ)น
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการศาสนา หลักธรรม -เพื)อนําคําสอนของศาสนาและธรรมะ - ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
10,000
10,000
10,000
คําสอน สร้างสันติสุข
ลงสู่ การปฏิบตั ิของผูส้ ู งอายุ ให้ผสู้ ู งอายุ โดยมีผสู ้ ูงอายุและบุคคลากร
ความรักในครอบครัว
มีสุขภาพแข็งแรง และมีสุขภาพจิตที)
ในบ้านพักคนชราเข้าร่ วมโครงการ
แจ่มใส มีคุณภาพชีวติ ที)ดี ไม่เป็ นภาระ
ของผูด้ ูแลและสังคมในอนาคตอยูร่ ่ วมกับ

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

-ผูส้ ูงอายุและบุคคลากรใน
สํานักปลัดเทศบาล
บ้านพักคนชราได้รับการ (เงินอุดหนุนหน่วยงานอื)น)
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มี
ปั ญญาและมีความสุขมี
คุณธรรมในการดํารงชีพ

ผูอ้ ื)นอย่างมีความสุ ข

9 โครงการอนุรักษ์ สื บสาน -เพื)อสื บสานและอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมท้องถิ)น
วัฒนธรรมฟ้ อนเตีIยโนนทัน
ฟ้ อนเตีIยโนนทัน

-คณะกรรมการชมรมและ
ประชาชนทัว) ไป จํานวน 50 ท่าน

20,000

20,000

20,000 ประชาชนภาคภูมิใจในศิลป สํานักปลัดเทศบาล
วัฒนธรรมท้องถิ)นเกิดความ (เงินอุดหนุนหน่วยงานอื)น)
ร่ วมมือร่ วมใจสมัครสมาน
สามัคคีของคนในชุมชนร่ วม
กันอนุรักษ์ สื บสาน ศิลปะ
การแสดงสู่เยาวชนรุ่ นหลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 6. การอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ)น
เป้ าประสงค์ (Goal) : 10. ส่งเสริ มประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ)น
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 โครงการไตรสิ กขาพัฒนา -เพื)อให้พุทธศาสนิกชนต้นแบบได้มี
-พุทธศาสนิกชนในเขตพืIนที)
20,000
20,000
20,000
ชาวพุทธต้นแบบ
การพัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิตและ จังหวัดขอนแก่น
พัฒนาปัญญา และมีความรู้รักสามัคคี
จํานวน 750 คน
อยูเ่ ย็นด้วยศีล เป็ นสุ ขด้วยธรรม อันเป็ น
การสร้างความเข้มแข็งให้กบั สังคมไทย
อย่างยัง) ยืน

11 โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ -เพื)อส่ งเสริ มและธํารงรักษาวัฒนธรรม -สมาชิกชมรมเสริ มสร้างสุขภาพ
วัฒนธรรมภาคเหนือ
และประเพณี อนั ดีงามของชาติ
ผูส้ ูงอายุศูนย์อนามัยที) 6
-เพื)อให้สมาชิกชมรมสามารถปฏิบตั ิ จํานวน 160 คน
หน้าที)และเกืIอกูลช่วยเหลือกันใน
ระหว่างจัดกิจกรรมร่ วมกัน
-เพื)อสร้างความตระหนักและภาคภูมิใจ

20,000

20,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
-พุทธศาสนิกชนต้นแบบ
ได้มีการพัฒนากายพัฒนา
ศีล พัฒนาจิตและพัฒนา
ปั ญญา และมีความรู ้รัก
สามัคคีอยูเ่ ย็นด้วยศีล
เป็ นสุขด้วยธรรม อันเป็ น
การสร้างความเข้มแข็งให้
กับสังคมไทยอย่างยัง) ยืน

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื)น)

20,000 -ได้ส่งเสริ มและธํารงรักษา
สํานักปลัดเทศบาล
วัฒนธรรมและประเพณี
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื)น)
อันดีงามของชาติ
-ได้ให้สมาชิกชมรมสามารถ
ปฎิบตั ิหน้าที)และเกืIอกูลช่วย
เหลือกันในระหว่างจัดกิจ-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 6. การอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ)น
เป้ าประสงค์ (Goal) : 10. ส่งเสริ มประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ)น
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ในความเป็ นไทยและวัฒนธรรมไทย
ให้เกิดขึIนในมวลสมาชิก

12 โครงการทําบุญตักบาตร
วันขึIนปี ใหม่

- เพื)อเป็ นการอนุรักษ์ขนบธรรม
เนียมประเพณี และวัฒนธรรมสื บไป
- เพื)อเป็ นการส่งเสริ มให้ประชาชน
รวมทัIงภาครัฐ ภาคเอกชนในเขต
เทศบาล ได้ทาํ บุญตักบาตรร่ วมกัน

- ประชาชนในเขตเทศบาล ฯ
ผูบ้ ริ หารพนักงานเจ้าหน้าที)
ได้ร่วมกันทําบุญตักบาตร
วันขึIนปี ใหม่
- พระเถระผูใ้ หญ่จาํ นวน 20 รู ป
จาก 20 วัด มาเจริ ญพระ
พุทธมนต์ในตอนเช้า
- พระภิกษุสามเณร จาก 20 วัด
มารับบิณฑบาต

220,000

220,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

กรรมร่ วมกัน
-ได้สร้างความตระหนัก
และภาคภูมิใจในความเป็ น
ไทยและวัฒนธรรมไทยให้
เกิดขึIนในมวลสมาชิก

220,000 - ได้อนุรักษ์ไว้ซ) ึงขนบ
ธรรมเนียมประเพณี อนั ดี
งามของท้องถิ)น
- ข้าราชการ พ่อค้า
ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้ทาํ บุญตักบาตรร่ วมกัน
ในวันขึIนปี ใหม่

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 6. การอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ)น
เป้ าประสงค์ (Goal) : 10. ส่งเสริ มประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ)น
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 โครงการจัดงานประเพณี - เพื)ออนุรักษ์และสื บสานศิลป - ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
4,700,000 4,700,000 4,700,000
สุดยอดสงกรานต์
วัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ของ
และนอกเขต องค์กร หน่วยงาน
อีสานเทศกาลดอกคูน - ท้องถิ)นให้คงอยูส่ ื บไป
ทัIงภาครัฐและเอกชน
เสี ยงแคนและถนน
- เพื)อเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมอันดี
- ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วม
ข้าวเหนียว
งามของท้องถิ)นให้เป็ นมรดกแก่
งาน ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 85
- ประเพณี ออกพรรษา อนุชนรุ่ นหลัง
ไต้ประทีปบูชา
- เพื)อส่งเสริ มรายได้และสร้างอาชีพ
พุทธกตัญNู
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ)น
- เพื)อประชาชนในท้องถิ)นได้
พักผ่อนหย่อนใจและเกิดความ
สนุกสนาน

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

- ได้อนุรักษ์และสื บสาน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ)น
- ได้ส่งเสริ มการท่องเที)ยว
และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ)น
- ได้ส่งเสริ มอาชีพและ
รายได้ของประชาชน
- ได้ส่งเสริ มให้ประชาชน
ได้เกิดความรักและความ
สมัครสมานสามัคคี

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 6. การอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ)น
เป้ าประสงค์ (Goal) : 10. ส่งเสริ มประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ)น
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 โครงการจัดงานประเพณี - เพื)อรักษาไว้ซ) ึงขนบธรรมเนียม
- โรงเรี ยนเทศบาลในสังกัด
50,000
50,000
50,000
วันเข้าพรรษา
ประเพณี ให้คงอยูส่ ื บไป
ทัIง 11 โรงเรี ยน
- เพื)อถ่ายทอดประเพณี วฒั นธรรม
- สํานัก/กอง/ฝ่ าย 7 ฝ่ าย
สู่อนุชนรุ่ นหลัง
- ชุมชน 82 ชุมชน
- เพื)อให้พนักงานเทศบาล
- วัดในเขตเทศบาล 20 วัด
พนักงานครู นักเรี ยน ได้ร่วมกัน
ทําความดี

15 โครงการจัดงานประเพณี
ทอดเทียนระหว่างพรรษา
ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น

- เพื)ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การถวายเทียน ในเทศกาล
เข้าพรรษาให้คงอยูก่ บั ท้องถิ)น
ตลอดไป
- เพื)อปลูกฝังจิตสํานึกให้พทุ ธ ศาสนิกชน รักและหวงแหนขนบ

- ถวายเทียนพรรษาให้กบั วัด
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
- คณะผูบ้ ริ หารเทศบาล
สมาชิกเทศบาลพนักงาน
เทศบาลลูกจ้างทุกกองทุกฝ่ าย
-โรงเรี ยนเทศบาล11โรงเรี ยน

80,000

80,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

-เยาวชนรุ่ นใหม่ได้อนุรักษ์
สื บทอดประเพณี ของไทย
ให้คงอยูส่ ื บไป
- ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู
นักเรี ยนได้ประกอบ
คุณงามความดีในช่วงเข้า
พรรษา

สํานักการศึกษา

80,000 - คณะเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
และลูกจ้าง ตลอดจน
พนักงานครู เทศบาล
นักเรี ยน นิสิตนักศึกษา
และประชาชนในชุมชน

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 6. การอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ)น
เป้ าประสงค์ (Goal) : 10. ส่งเสริ มประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ)น
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงามของ
ชุมชนย่อย 85 ชุมชน นิสิต
ท้องถิ)น อันเป็ นมรดกแก่อนชนรุ่ น นักศึกษาและส่วนราชการที)อยู่
หลังสื บไป
ใกล้วดั ได้มีโอกาสทําบุญร่ วมกัน

16 โครงการทําบุญกฐินให้ เพื)ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
กับวัดในเขตเทศบาลนคร การทําบุญกฐินให้คงอยูก่ บั ท้องถิ)น
ขอนแก่น
ตลอดไป
เพื)อปลูกฝังจิตสํานึกให้พทุ ธศาสนิก
ชน รักและหวงแหนขนบธรรมเนียม
ประเพณี อนั ดีงามของท้องถิ)น อัน
เป็ นมรดกแก่อนุชนรุ่ นหลังสื บไป

ทอดกฐินให้กบั วัดในเขตเทศบาล
ที)ไม่มีเจ้าภาพ คณะผูบ้ ริ หาร
เทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลลูกจ้างทุกกอง
ทุกฝ่ าย โรงเรี ยนเทศบาล 11 โรง
เรี ยน ชุมชนย่อย 85 ชุมชน นิสิต
นักศึกษาและส่วนราชการที)อยู่
ใกล้วดั ได้มีโอกาสทําบุญร่ วมกัน

80,000

80,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

ได้บาํ เพ็ญกุศลระหว่าง
เทศกาลเข้าพรรษาจะทําให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ตน
ครอบครัวและประชาชาติ

80,000 คณะผูบ้ ริ หารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลลูกจ้างทุกกอง
ทุกฝ่ าย โรงเรี ยนเทศบาล
11 โรงเรี ยน ชุมชนย่อย
85 ชุมชน นิสิตนักศึกษา
และประชาชนในชุมชน
ได้บาํ เพ็ญกุศลเกิดประโยชน์
สุขแก่ตนครอบครัวและ
ประเทศชาติ

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2. การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 6. การอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ)น
เป้ าประสงค์ (Goal) : 10. ส่งเสริ มประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ)น
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 โครงการอนุรักษ์ฟIื นฟู
-เพื)ออนุรักษ์ฟIื นฟูงานประเพณี
-ประชาชนและชุมชนให้ความ
1,400,000 1,400,000 1,400,000
ประเพณี และวัฒนธรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ)นให้ ร่ วมมือในการจัดกิจกรรมงาน
ของชุมชนในเขตเทศบาล อนุชนรุ่ นหลังได้เรี ยนรู ้และสื บทอด ฟืI นฟูวฒั นธรรมประเพณี ในชุมชน
นครขอนแก่น
เป็ นมรดกวัฒนธรรมต่อไป
-เพื)อให้ประชาชนในชุมชน
มีกิจกรรมร่ วมกัน โดยมีประเพณี
เป็ นศูนย์รวมจิตใจก่อให้เกิดการร่ วม
แรงร่ วมใจ เกิดความรักความสามัคคี

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

-ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
มีจิตสํานึกรักวัฒนธรรม
ประเพณี เกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชนอย่างยัง) ยืน
เพิ)มมากขึIน

กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพการให้ บริการ
ด้ านสาธารณสุ ขและคุณภาพชีวติ
เป้ าประสงค์ : มีสถานบริการสาธารณสุ ขและอัตราป่ วยลดลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 7. การพัฒนาคุณภาพการให้บริ การสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 11. มีสถานบริ การสาธารณสุขและอัตราป่ วยลดลง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
40,000
1 โครงการส่งเสริ มสุขภาพ - เพื/อเผยแพร่ ความรู ้ให้ประ - จัดกิจกรรมรณรงค์และเผย
ไต เนื/องในวันไตโลก
ชาชนทราบเกี/ยวกับไตและ
แพร่ ความรู ้เรื/ องไตและตรวจหา
ประจําปี 2557 (World โรคไต และสนับสนุนให้
ผูป้ ่ วยหรื อผูท้ ี/มีภาวะเสี/ ยงเป็ น
Kidney Day 2014)
ประชาชนสนใจในการดูแล โรคไต โดยมี อสม. ในเขต
ไตของตนเอง
เทศบาลนครขอนแก่น
- เพื/อกระตุน้ ให้ประชาชนมี หน่วยบริ การปฐมภูมิ ประชาชน
ส่วนร่ วมในการรณรงค์ป้องกัน ทัJงที/เป็ นผูป้ ่ วยโรคไตและ
โรคไต คัดกรองหาผูท้ ี/เสี/ ยงต่อ ประชาชนทัว/ ไป ร่ วมโครงการ
การเกิดโรคไตและผูป้ ่ วยที/มี
โรคไตแล้ว และให้ความช่วย
เหลือซึ/งกันและกันสําหรับกลุ่ม
ผูป้ ่ วยเรืJ อรัง
- เพื/อจัดระบบที/หน่วยบริ การ
สุขภาพปฐมภูมิภายในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น ให้สอด

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
- ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจเกี/ยวกับโรคไต
และมีความตื/นตัวในการ
ป้ องกันตนเองจากโรคไต
- สามารถค้นพบผูป้ ่ วย
โรคไตรายใหม่หรื อที/ยงั
อยูใ่ นระยะแรกๆ ของโรค
ซึ/งจะทําให้สามารถชะลอ
การเสื/ อมของไตได้ดีกว่า
ผูท้ ี/มีอาการของโรคไตที/
รุ นแรงแล้ว

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื/น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 7. การพัฒนาคุณภาพการให้บริ การสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 11. มีสถานบริ การสาธารณสุขและอัตราป่ วยลดลง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
คล้องกันและมีประสิ ทธิภาพ
ในการคัดกรองกลุ่มเสี/ ยง
2 โครงการพัฒนาอาสาสมัคร -เพื/อส่งเสริ มให้เพื/อนพนัก
-อาสาสมัครเพื/อนพนักงานหญิง
เพื/อนพนักงานบริ การหญิง งานหญิงที/เป็ นอาสาสมัครได้ จํานวน 20 คน
เพื/อป้ องกันโรคเอดส์
เพิ/มทักษะในการให้คาํ ปรึ กษา
ในด้านการป้ องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์

20,000

20,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล
20,000 -อาสาสมัครเพื/อนพนักงาน
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื/น)
หญิงเกิดความรู ้ความเขาใจ
ทักษะการให้คาํ ปรึ กษาเพื/อน
พนักงานหญิง
-ช่วยลดปั ญหาในการรับข้อมูล
ข่าวสารทักษะการป้ องกัน
ตนเองความปลอดภัยของลูกค้า
ที/มาใช้บริ การ
-เกิดเครื อข่ายอาสาสมัครใน
การดูแลเพื/อนร่ วมอาชีพลดปั ญหา
ผูต้ ิดเชืJอจากหญิงบริ การ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 7. การพัฒนาคุณภาพการให้บริ การสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 11. มีสถานบริ การสาธารณสุขและอัตราป่ วยลดลง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการสุขภาพดีมีหลัก - เพื/อให้บริ การสุขภาพ
- กิจกรรมการออกหน่วยแพทย์
300,000 300,000 300,000
ประกัน
เชิงรุ กแก่ประชาชนกลุ่มเป้ า เคลื/อนที/ในชุมชน หรื อให้การดูแล
หมาย ในเขตเทศบาล
ผูป้ ่ วยที/บา้ นไม่นอ้ ยกว่า 20 ครัJง
- เพื/อให้บริ การสุขภาพ
- จัดหน่วยปฐมพยาบาลงาน
เบืJองต้นแก่ประชาชนที/ได้รับ ประเพณี และกิจกรรมของสํานัก
ผลกระทบจากการทิJงขยะมูล ต่าง ๆของเทศบาลนครขอนแก่น
ฝอยของเทศบาล
ไม่นอ้ ยกว่า 10 ครัJง
- จัดชุดปฐมพยาบาลในงานกิจกรรมของชุมชนไม่นอ้ ยกว่า20 ครัJง
- จัดหน่วยบริ การสุขภาพ
แก่ประชาชนที/ได้รับผลกระทบ
จากการกําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลนครขอนแก่นไม่นอ้ ยกว่า
8 ครัJง

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

- ประชาชนเข้าถึงบริ การ
สาธารณสุขได้อย่างสะดวก
และมีส่วนร่ วมในการ
ดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม
-เกิดการเชื/อมโยงระบบบริ
การสุขภาพในระบบส่งต่อ
ผูป้ ่ วย ทําให้ผปู ้ ่ วยได้รับการ
ดูแลต่อเนื/อง

สํานักการสาธารณสุข
และสิ/ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 7. การพัฒนาคุณภาพการให้บริ การสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 11. มีสถานบริ การสาธารณสุขและอัตราป่ วยลดลง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการฟืJ นฟูสุขภาพ

1. ติดตามเยีย/ มประเมิน

1. จํานวนคนพิการในเขตเทศบาล

และพัฒนาเครื อข่ายเพื/อ

ภาวะสุขภาพประจําปี

นครขอนแก่นไม่ต/าํ กว่า 962 คน

นครขอนแก่นได้รับการติด

คุณภาพชีวติ คนพิการ

2. จัดทําแผนการ

ได้รับการติดตามเยีย/ มประเมิน

ตามเยีย/ มประเมินภาวะสุขภาพ

การดําเนินงานร่ วมกับ

ภาวะสุขภาพและเสนอรายงาน

2.แผนบูรณาการดําเนินการ

เครื อข่ายทัJงภาครัฐและ

การเยีย/ มไม่ต/าํ กว่า 60 ราย/เดือน

การพัฒนาคุณภาพการให้

เอกชนในการพัฒนา

รายละเอียดงบประมาณ

บริ การคนพิการครอบคลุม

คุณภาพการให้บริ การ

- ค่าของเยีย/ ม 962 ชุดๆละ 500 บาท

ทัJงด้านสร้างเสริ มฟืJ นฟูสุขภาพ

คนพิการให้ครอบคลุม

รวมเป็ นเงิน 481,000 บาท

539,000

539,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

539,000 1. คนพิการในเขตเทศบาล

และสิ ทธิWสวัสดิการ

ทัJงด้านส่งเสริ มและ

2. แผนบูรณาการดําเนินการใน

3. อาสาสมัครดูแลคนพิการ 50

ฟืJ นฟูสุขภาพ

การพัฒนาคุณภาพการให้บริ การ

คน สามารถให้บริ การฟืJ นฟู

3. พัฒนาศักยภาพ

คนพิการที/ครอบคลุมทัJงด้านสร้าง

สุขภาพคนพิการตามสิ ทธิW

ผูด้ ูแลคนพิการ

เสริ ม ฟืJ นฟูสุขภาพและสิ ทธิW

และช่วยเหลือฟืJ นฟูสุขภาพ

ดูงาน+ฝึ กงาน(งบกองทุน)

สวัสดิการ

ผูป้ ่ วยเรืJ อรังและผูส้ ูงอายุ

ฟืJ นฟูสุขภาพ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุข
และสิ/ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 7. การพัฒนาคุณภาพการให้บริ การสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 11. มีสถานบริ การสาธารณสุขและอัตราป่ วยลดลง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการส่งเสริ มสุขภาพ - เพื/อให้หญิงตัJงครรภ์ได้
- หญิงตัJงครรภ์ในเขตเทศบาล
250,000 250,000 250,000
มารดาและทารกระหว่าง รับการซักประวัติและประเมิน นครขอนแก่นทัJง90ชุมชน
ตัJงครรภ์และหลังคลอด ภาวะสุขภาพระหว่างตัJงครรภ์ จํานวนไม่ต/าํ กว่า 300 คน
- เพื/อให้หญิงตัJงครรภ์ฝาก รับการสํารวจและแนะนําการ
ครรภ์ 4 ครัJงก่อนคลอดครบ ฝากครรภ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามเกณฑ์และรับการตรวจ
- มารดาและทารกหลังคลอด
ห้องปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
ได้รับการเยีย/ มบ้านและแนะนํา
- เพื/อแสดงความยินดีกบั
ในเรื/ องการแนะนําในเรื/ องการ
ครอบครัวมารดาหลังคลอดที/ ดูแลสุขภาพจํานวน
มีสมาชิกใหม่
ไม่ต/าํ กว่า 840 คน
- เพื/อให้คาํ แนะนําในการดู กิจกรรม
แลทารกแรกเกิด
1. อสม.แจกเอกสารความรู ้ใน
- เพื/อสนับสนุนการเสีJ ยงดู การดูแลตนเองระหว่างตัJงครรภ์
การประเมินภาวะผิดปกติ
บุตรด้วยนมมารดา
- เพื/อให้คาํ แนะนําในการวาง ระหว่างตัJงครรภ์และการคลอด

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

- หญิงตัJงครรภ์ได้รับการ
ประเมินการฝากครรภ์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70
- มารดาหลังคลอดในเขต
เทศบาลรับการเยีย/ มหลัง
คลอดไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
- มารดาหลังคลอดที/ได้รับ
การเยีย/ มให้นมบุตร
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
- มารดาหลังคลอดที/ได้รับ
การเยีย/ มมีทกั ษะในการ
คลายเครี ยดหลังคลอด
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

สํานักการสาธารณสุข
และสิ/ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 7. การพัฒนาคุณภาพการให้บริ การสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 11. มีสถานบริ การสาธารณสุขและอัตราป่ วยลดลง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
แผนครอบครัว
2. สํารวจข้อมูลมารดาหลัง
คลอดจาก อสม. ในชุมชนและ
จากสํานักทะเบียนราษฎร์
3. ติดตามเยีย/ มมารดาและทารก
หลังคลอด
6 โครงการรู ้เท่าทัน
มัจจุราชสี ชมพู

1เพื/อสร้างกระแสให้ประชาชน 1 ประชาชนสตรี ในเขตเทศบาล
รับรู ้ถึงภัยมะเร็ งเต้านม
ที/มีอายุ35-60ปี ไม่ต/าํ กว่า 4,000 คน
2 เพื/อผลักดันให้ประชาชนเข้า ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ ง
รับการตรวจมะเร็ งเต้านมมากขึJน เต้านม
3 เพื/อให้เกิดกลุ่ม/ องค์กรโครง 2 มีที/ตJ งั ศูนย์รู้เท่าทันมัจจุราชฯ
การรู ้เท่าทันมัจจุราชสี ชมพู
3 มีการอบรมให้ความรู ้สมาชิก
4 เพื/อให้เกิดเครื อข่ายกลุ่ม/
ในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
องค์กรโครงการรู ้เท่าทัน
4 มีการประชุมคณะกรรมการ
มัจจุราชสี ชมพู
โครงการ

100,000

100,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

100,000 ประชาชนสตรี ในเขตเทศบาล
มีความตระหนักและความรู ้
ในการตรวจมะเร็ งเต้านม
ด้วยตนเอง

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

สํานักการสาธารณสุข
และสิ/ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 7. การพัฒนาคุณภาพการให้บริ การสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 11. มีสถานบริ การสาธารณสุขและอัตราป่ วยลดลง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 มีการทัศนศึกษาดูงานเพื/อนํา
มาปรับปรุ งและพัฒนางาน
7 โครงการสถานีความสุข เพื/อเป็ นศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
จัดตัJงสถานีความสุขผูส้ ูงอายุ
ผูส้ ูงอายุ
ศูนย์กลางการประสานงานและ เป็ นสถานีนาํ ร่ อง 1 แห่ง
ให้บริ การผูส้ ูงอายุทJ งั ด้าน
สุขภาพ สวัสดิการสังคมและ
การดํารงชีวติ ประจําวัน

200,000

200,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

200,000 ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาล
มีคุณภาพชีวติ ที/ดีและได้รับ
การดูแลจากครอบครัว ชุมชน
สังคมและหน่วยงานรัฐ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

สํานักการสาธารณสุข
และสิ/ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 7. การพัฒนาคุณภาพการให้บริ การสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 11. มีสถานบริ การสาธารณสุขและอัตราป่ วยลดลง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการร้านอาหารติด - ร้านอาหารและแผงลอย
- ส่งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคได้รับ
110,000 110,000 110,000 - ผูป้ ระกอบการจําหน่าย
ดาว
ที/ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานได้รับ อาหารที/สะอาด ปลอดภัย
อาหารมีความกระตือรื อล้น
ป้ ายอาหารสะอาด รสชาติ
อร่ อย พัฒนาเป็ นร้านอาหาร
ติดดาว
- ส่งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคได้รับ
อาหารที/สะอาด ปลอดภัย
- ส่งเสริ มการท่องเที/ยวของ
จังหวัดขอนแก่น
9 โครงการรณรงค์ลดการใช้ - ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
นํJามันทอดซํJาเพื/อผลิต แผงลอยและประชาชนทัว/ ไป
ลด ละ เลิกการใช้นJ าํ มันทอดซํJา
นํJามันไบโอดีเซล
และขายให้ผผู ้ ลิตไบโอดีเซล
- สร้างความตระหนักให้กบั

สํานักการสาธารณสุข
และสิ/ งแวดล้อม

ในการพัฒนาร้านให้ผา่ น
- ประชาชนมีความรู ้และตระ
ตระหนักในการเลือกรับ
ประทานจากร้านที/ผา่ นการ
รับรอง
- ประชาชนยอมรับป้ าย
สัญลักษณ์ร้านอาหารติดดาว

- ส่งเสริ มการท่องเที/ยวของ
จังหวัดขอนแก่น

- รวบรวมสถิติและรับซืJอนํJามัน
ทอดซํJาเพื/อผลิตเป็ นนํJามันไบโอ
ดีเซล 7,000 ลิตร/เดือน โดยรับซืJอ
เองเพียง 1,000 ลิตร ๆละ 16 บาท
เป็ นเงิน 192,000 บาทต่อปี

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

265,000

265,000

265,000 - ผูป้ ระกอบการจําหน่าย
อาหารไม่ใช้นJ าํ มันทอดซํJา
เสื/ อมสภาพ
- ประชาชนมีความรู ้และตระ
หนักในการดูแลสุขภาพ

สํานักการสาธารณสุข
และสิ/ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 7. การพัฒนาคุณภาพการให้บริ การสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 11. มีสถานบริ การสาธารณสุขและอัตราป่ วยลดลง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ประชาชนในการดูแลสุขภาพ - ค่าจัดนิทรรศการของเครื อข่าย
สามารถเลือกบริ โภคอาหารที/
อนามัย รู ้อนั ตรายของนํJามัน จํานวน 4 แห่งๆละ 4,000.- 4 ครัJง
ไม่ใช้นJ าํ มันทอดซํJาได้
ทอดซํJา
เป็ นเงิน 16,000 บาท
- ประชาชนรู ้จกั ยอมรับและ
ยินดีใช้นJ าํ มันไบโอดีเซลเป็ น
พลังงานทดทน
10 โครงการอาหารปลอดภัย -เพื/อส่งเสริ มให้แต่ละครัวเรื อน - ค่าจัดประชุม คกก.จัดเตรี ยม
ครอบครัวพอเพียง
ปลูกผักหรื อผลไม้ที/ปลอดภัย เกณฑ์การประกวด 25*25=625
ไว้รับประทานเอง
- ประชุมชีJแจงหลักเกณฑ์กบั ผูน้ าํ
-เพื/อกระตุน้ ให้เกิดการกินผัก ชุมชน 90*50 = 4,500 บ.
-เพื/อค้นหานวัตกรรม "อาหาร - ค่าอุปกรณ์สาธิตในการจัดพืJนที/
ปลอดภัยในชุมชนพอเพียง" 1 ตร.ม.เพื/อการปลูกผักและผลไม้
1 ตร.ม.ปลูกได้หลากหลายชนิด เช่น ค่าดินปลูก ค่าเมล็ดพันธุ์ ฯลฯ
มีคุณค่าในการสร้างสุขภาวะ เป็ นเงินรวม 4,000 บาท

135,000

135,000

135,000 - ประชาชนเห็นคุณค่าใน
การใช้เวลาว่างให้เป็ นประ
โยชน์ สร้างสุขจากการลง
มือทําในพืJนที/บา้ นตนเอง
- ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีสุข
ภาวะดีขJ ึนจากการมีอาหาร
ปลอดภัยและมีส/ิ งแวดล้อม
ในบ้านและชุมชนดีขJ ึน

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

สํานักการสาธารณสุข
และสิ/ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 7. การพัฒนาคุณภาพการให้บริ การสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 11. มีสถานบริ การสาธารณสุขและอัตราป่ วยลดลง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพื/อสร้างเครื อข่ายให้เกิดการ - ค่าอาหาร คกก.ออกตรวจ 5 คน
เรี ยนรู ้ การพึ/งตนเองและพึ/งพา คนละ 100 บาท จํานวน 90 ชุมชน
กันเองในชุมชน เชื/อมโยงเข้าสู่ เป็ นเงินรวม 45,000 บาท
"ขอนแก่นอยูเ่ ย็นเป็ นสุข"
- ถอดบทเรี ยนและแลกเปลี/ยน
เรี ยนรู ้กบั ครอบครัวใกล้เคียง
4 เขตๆละ 3 เครื อข่ายๆละ 5,000 =
เป็ นเงิน 60,000 บาท
- เงินรางวัลการประกวดสุดยอด
นวัตกรรม "อาหารปลอดภัยใน
ครอบครัวพอเพียง" 3,500*4=14,000

รางวัล 2,000 , 1,000 , 500 บ/ด.
- ค่าใช้จ่ายอื/น ๆ 6,825 บ.

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 7. การพัฒนาคุณภาพการให้บริ การสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 11. มีสถานบริ การสาธารณสุขและอัตราป่ วยลดลง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 โครงการส่งเสริ มการมี - เพื/อให้คณะกรรมการตลาดมี - ให้มีการทําความสะอาดตลาด
1,930,600 1,930,600 1,930,600 1.ตลาดสะอาด ปลอดภัย

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุข

ส่วนร่ วมของผูค้ า้ ทําความ ส่วนร่ วมในการรับรู ้และแก้ไข อย่างทัว/ ถึงและสมํ/าเสมอ

เหมาะสําหรับการจําหน่าย

และสิ/ งแวดล้อม

สะอาดตลาดสด

ปั ญหาสิ/ งแวดล้อมในตลาด
เป็ นประจําทุกวัน
- เพื/อให้เกิดความสะอาดและ - จัดให้มีการล้างตลาดตามหลัก

อาหาร
2.คณะกรรมการตลาดและ

(เงินดุดหนุนหน่วยงานอื/น)

เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในตลาด
- เพื/อส่งเสริ มให้เกิดการ
บริ หารจัดการที/ดีตามหลักธรร
มาภิบาลในระดับชุมชน
- เพื/อปลูกฝังความรู ้สึกรักและ
เป็ นเจ้าของตลาดให้แก่

สุขาภิบาลเดือนละ 1 ครัJง หรื อ
มากกว่านัJนกรณี มีโรคระบาด
- จัดเก็บค่าธรรมเนียมรักษา
ความสะอาดในตลาดโนนทัน
ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทํา
ความสะอาดตลาดเทศบาล 6 แห่ง

ผูค้ า้ ในตลาดมีส่วนร่ วมใน
การดูแลรักษาความสะอาด
3.พัฒนารายได้ทอ้ งถิ/นและ
เกิดการบริ หารจัดการที/ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล

ผูป้ ระกอบการในตลาด
- เพื/อให้ชุมชนมีส่วนร่ วมใน

- ตลาดสดเทศบาล 1 / 2 /3(โบ้เบ้)
- ตลาดหนองไผ่ลอ้ ม

การพัฒนารายได้ของท้องถิ/น

- ตลาดโต้รุ่ งร่ วมจิตร
- ตลาดชุมชนโนนทัน

ยุทธศาสตร์ : การสร้ างสั งคมเอืออาทร
เป้ าประสงค์ : ผู้ด้อยโอกาสในสั งคมสามารถเข้ าถึงบริการสาธารณะครอบคลุมและทัว' ถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 8. การสร้างสังคมเอื%ออาทร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 12. ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมสามารถเข้าถึงบริ การสาธารณะครอบคลุมและทัว/ ถึง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจ้างนักเรี ยน
- เพื/อช่วยแก้ไขปั ญหาความยากจน - จ้างนักเรี ยน นักศึกษา
300,000 300,000 300,000 - ช่วยแก้ไขปั ญหา
นักศึกษา ช่วงปิ ดภาคเรี ยน และส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีรายได้
ตามนโยบายของรัฐบาล
ความยากจนและส่งเสริ ม
ฤดูร้อน
ระหว่างเรี ยนจากอาชีพที/เหมาะสม
ให้นกั เรี ยนมีรายได้
ระหว่างเรี ยนจากอาชีพ
ที/เหมาะสม

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

2 โครงการอิ/มท้องอุ่นใจ
ใกล้บา้ นกับร้านข้าวแกง
นํ%าใจคนในชุมชน

เพื/อจ่ายเป็ นค่าอาหารให้กบั ผู ้
ประกอบการร้านข้าวแกงที/เข้าร่ วม
โครงการที/ข% ึนทะเบียนตามโครง
การคนขอนแก่นไม่ทอดทิ%งกัน

ผูด้ อ้ ยโอกาสที/ข% ึนทะเบียนตาม
โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ%ง
กัน ไม่นอ้ ยกว่า 50 คน

883,300

883,300

883,300 ผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับประทาน
อาหารจากการแบ่งปั นนํ%าใจ
และความเอื%ออาทรจากคน
ในชุมชน

สํานักปลัดเทศบาล

3 โครงการบริ หารจัดการ
และนําเทคโนโลยี
สิ/ งอํานวยความสะดวกเพื/อ
ผูพ้ ิการและผูส้ ูงอายุในเขต

- เพื/อเป็ นการขยายการสร้างพื%นที/
การสร้างสังคมเอื%ออาทรในการดูแล
ซึ/งกันและกันภายใต้โครงการคน
ขอนแก่นไม่ทอดทิ%งกันที/คนใน

- สมาชิกที/ผา่ นการอบรม
ดําเนินการติตตั%ง อุปกรณ์ เปิ ด ปิ ด อุปกรณ์ไฟฟ้ าอเนกประสงค์
ภายในบ้าน และ ชุดอุปกรณ์

84,000

84,000

84,000 - เกิดการขยายการสร้าง
พื%นที/การสร้างสังคมเอื%อ
อาทรในการดูแลซึ/งกันและ
กันภายใต้โครงการคนขอน

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 8. การสร้างสังคมเอื%ออาทร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 12. ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมสามารถเข้าถึงบริ การสาธารณะครอบคลุมและทัว/ ถึง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาลนครขอนแก่น
ชุมชนอาสาเข้ามาร่ วมกับเทศบาล แจ้งเหตุฉุกเฉิ นในชุมชนให้กบั
ในการนําสิ/ งอํานวยความสะดวก
ผูพ้ ิการหรื อผูส้ ูงอายุที/เป็ น
เข้าไปดูแลผูพ้ ิการและผูส้ ูงอายุ
สมาชิกคนขอนแก่นไม่ทอดทิ%ง
- เพื/อสร้างแนวร่ วมและเครื อข่าย กัน ซึ/งเทศบาลมีเป้ าหมาย
ตลอดจนการดําเนินงานร่ วมกัน
ดําเนินการติดตั%งปี ละไม่นอ้ ย
เพื/อช่วยเหลือผูพ้ ิการ และผูส้ ูงอายุ กว่า 30 หลังคาเรื อน โดยเทศบาล
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้
จะเป็ นหน่วยงานที/จะรับผิดชอบ
สามารถดํารงชีวติ อย่างอิสระ
ในค่าใช้จ่ายในอุปกรณ์ติดตั%งใน
มีความสุข ช่วยเหลือตัวเอง
ส่วนสมาชิกเมื/อรับไปดําเนินการ
ได้มากขึ%นแบ่งเบาภาระผูด้ ูแล
ติดตั%งแล้วเทศบาลจะให้ค่า
ตอบแทนในการติดตั%งหลังคา
เรื อนละ 500 บาท

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
แก่นไม่ทอดทิ%งกันที/คนใน
ชุมชนอาสาเข้ามาร่ วมกับ
เทศบาลในการนําสิ/ งอํานวย
ความสะดวกเข้าไปดูแลผู ้
พิการและผูส้ ูงอายุ
- เพื/อสร้างแนวร่ วมและ
เครื อข่าย ตลอดจนการ
ดําเนินงานร่ วมกันเพื/อช่วย
เหลือผูพ้ ิการ และผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลให้สามารถ
ดํารงชีวติ อย่างอิสระมีความ
สุขช่วยเหลือตัวเองได้มาก
ขึ%นแบ่งเบาภาระผูด้ ูแล

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 8. การสร้างสังคมเอื%ออาทร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 12. ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมสามารถเข้าถึงบริ การสาธารณะครอบคลุมและทัว/ ถึง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการเพาะเห็ดนางฟ้ า -เพื/อให้นกั เรี ยนมีอาหารรับประทาน -นักเรี ยน ครู และบุคคลากร
20,000
20,000
20,000
และเห็ดฟาง
สะอาดปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนา ในโรงเรี ยนมารี ยน์ ิรมล
การ เสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจ
เกี/ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

5 โครงการ"ออกร้านธารา
กาชาดประจําปี "

ประชาชนในพื%นที/จงั หวัด
เพื/อยกระดับงานไหมขอนแก่นสู่
ความเป็ นสากลในอนุภาคลุ่มนํ%าโขง ขอนแก่นและประชาชนทัว/ ไป
และประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและ
สภากาชาดไทยให้ประชาชนทัว/ ไป
ได้รับทราบ

30,000

30,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

นักเรี ยนมีอาหารรับประทาน
สํานักปลัดเทศบาล
สะอาดปลอดภัยมีคุณค่าทาง (เงินอุดหนุนหน่วยงานอื/น)
โภชนาการ เสริ มสร้างความรู ้
ความเข้าใจเกี/ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000 จังหวัดขอนแก่นและเหล่า
กาชาดจังหวัดขอนแก่น
มีรายได้จากการจัดงานไว้
ใช้สาํ หรับการดําเนิน
กิจกรรมตามภารกิจของ
จ.ขอนแก่นและเหล่ากาชาด
ส่วนราชการและประชาชน
ที/เป็ นกลุ่มเป้ าหมายได้รับ
ทราบผลงานและบทบาท

สํานักปลัดเทศบาล
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอื/น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 8. การสร้างสังคมเอื%ออาทร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 12. ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมสามารถเข้าถึงบริ การสาธารณะครอบคลุมและทัว/ ถึง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

หน้าท่ามภารกิจ จ.ขอนแก่น
และเหล่ากาชาดจ.ขอนแก่น
6 กิจกรรมสงเคราะห์ครอบ
ครัวผูป้ ระสบปั ญหาความ
เดือดร้อนยากจนและ
ด้อยโอกาส

- เพื/อเป็ นค่าใช้จ่ายการจัด
- สงเคราะห์ครอบครัวผูป้ ระสบ
กิจกรรมสงเคราะห์ครอบครัว
ปั ญหาความเดือร้อนยากจนและ
ผูป้ ระสบปั ญหาความเดือดร้อน
ด้อยโอกาส
ยากจนและด้อยโอกาส เช่น ผูป้ ระสบ
ปั ญหาอุทกภัย อัคคีภยั และวาตะภัย

390,000

390,000

390,000 - ประชาชนที/ได้รับความ
สํานักสวัสดิการสังคม
เดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือ
เบื%องต้น ด้วยความรวดเร็ ว
ทัง/ ถึง เป็ นธรรม
- ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ
สามารถดําเนินชีวติ อยูไ่ ด้
อย่างปกติ หรื อมีชีวติ ความเป็ น
อยูท่ ี/ดีข% ึนกว่าเดิมหลังจากได้
รับการช่วยเหลือ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 8. การสร้างสังคมเอื%ออาทร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 12. ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมสามารถเข้าถึงบริ การสาธารณะครอบคลุมและทัว/ ถึง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมออก -เพื/อให้ประชาชนมีโอกาสเข้า
-ออกบริ การเคลื/อนที/ใน
1,000,000 1,000,000 1,000,000
เยีย/ มชุมชนเคลื/อนที/
ถึงบริ การขั%นพื%นฐานอย่าง
ชุมชน ปรับปรุ งที/อยูอ่ าศัย/
(คนขอนแก่นไม่ทอดทิ%ง หลากหลายทัว/ ถึง สะดวก
พัฒนาคุณภาพชีวติ ผูด้ อ้ ย
กัน)
เท่าเทียม ทั%งด้านสุขภาพ ด้าน
โอกาสในชุมชน
กฎหมาย ด้านความรู ้ต่าง ๆ
-เพื/อให้หน่วยงานต่าง ๆ และ
ผูบ้ ริ หาร ได้รับทราบถึงปั ญหา
ของชุมชนได้โดยตรง สามารถ
แก้ไขปั ญหาตามความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างแท้จริ ง
ประชาชนเกิดขวัญและกําลังใจ
ในการสร้างองค์กรชุมชนให้
เข้มแข็ง
-สร้างจิตสํานึกและสร้างเครื อ
ข่ายในการให้บริ การประชาชน

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

-ประชาชนเข้าถึงบริ การด้าน
สุขภาพอนามัยและการดํารง
ชีวติ ขั%นพื%นฐานจากการออก
เยีย/ มชุมชนเคลื/อนที/มากขึ%น
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
รวมทั%งผูบ้ ริ หารเทศบาลได้
รับทราบถึงปั ญหาของชุมชน
ได้โดยตรง สามารถแก้ไข
ปั ญหาตามความต้องการของ
ชุมชนได้อย่างแท้จริ ง

สํานักสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 2.การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ละทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : 8. การสร้างสังคมเอื%ออาทร
เป้ าประสงค์ (Goal) : 12. ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมสามารถเข้าถึงบริ การสาธารณะครอบคลุมและทัว/ ถึง
เป้ าหมาย
งบประมาณและทีม, า
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ร่ วมกันอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื/อง
8 แบ่งปั นนํ%าใจเพื/อผูด้ อ้ ย
โอกาส (อิ/มท้อง อุ่นใจ
ใกล้โรงเรี ยน)

-เพื/อสนับสนุนช่วยเหลือ
ผูด้ อ้ ยโอกาสในบัญชีคน
อาหารกลางวันสําหรับผูด้ อ้ ย
ขอนแก่นไม่ทอดทิ%งกัน ที/เข้าร่ วม
โอกาสในบัญชีรายชื/อ
โครงการ
คนขอนแก่นไม่ทอดทิ%งกันรับบริ การ
ที/โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
11 โรงเรี ยน ที/ใกล้บา้ นผูด้ อ้ ยโอกาส
ที/เข้าร่ วมโครงการคนขอนแก่น
ไม่ทอดทิ%งกัน

225,000

225,000

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

225,000 -ผูด้ อ้ ยโอกาส สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการยังชีพได้
ระดับหนึ/ง
-ผูด้ อ้ ยโอกาสได้เข้าถึงการ
ให้บริ การสาธารณะของ
ภาครัฐมากขึ%น
-ผูร้ ับโอกาสและผูใ้ ห้โอกาส
ได้แสดงนํ%าใจเอื%ออาทร ดูแล
ช่วยเหลือซึ/งกันและกันและ
พัฒนาจิตสาธารณะของการ
เป็ น "ผูใ้ ห้" ของหน่วยงาน
ภาครัฐเอกชน/ชุมชนเพิ/มขึ%น
อย่างต่อเนื/อง

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

สํานักสวัสดิการสังคม

การเพิมศักยภาพในการแข่ งขันทางเศรษฐกิจ

330

พันธกิจที

เป้ าประสงค์ : ลดปัญหานําท่ วมขังบนพืนผิวจราจร

339

ยุทธศาสตร์ : การเร่ งรัดการจัดการนําท่ วมให้ มปี ระสิ ทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 9. การเร่ งรัดการจัดการนําท่วมให้มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 13.ลดปั ญหานําท่วมขังบนพืนผิวจราจร
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท)
1,340,000
- ประชาชนได้รับความสะดวก
สํานักการช่าง
ในการสัญจรผ่านไปมา

1 ก่อสร้างท่อระบายนําตาม เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ถนน ตรอก ซอย ตาม
ระบายนํา
ชุมชนภายในเขตเทศบาล
เขต 4 จํานวน 11 ซอย

ท่อระบายนําตามถนน ตรอก
ซอย ตามชุมชนภายในเขต
เทศบาล เขต 4 จํานวน 11 ซอย

2 ก่อสร้างท่อระบายนําตาม เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ถนน ตรอก ซอย ตาม
ระบายนํา
ชุมชนภายในเขตเทศบาล
เขต 1 จํานวน 4 ซอย

ท่อระบายนําตามถนน ตรอก
ซอย ตามชุมชนภายในเขต
เทศบาล เขต 1 จํานวน 4 ซอย

650,000

-

-

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรผ่านไปมา

สํานักการช่าง

3 ก่อสร้างท่อระบายนําตาม เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ถนน ตรอก ซอย ตาม
ระบายนํา
ชุมชนภายในเขตเทศบาล
เขต 2 จํานวน 8 ซอย

ท่อระบายนําตามถนน ตรอก
ซอย ตามชุมชนภายในเขต
เทศบาล เขต 2 จํานวน 8 ซอย

1,250,000

-

-

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรผ่านไปมา

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 9. การเร่ งรัดการจัดการนําท่วมให้มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 13.ลดปั ญหานําท่วมขังบนพืนผิวจราจร
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 ก่อสร้างท่อระบายนําตาม เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ถนน ตรอกซอยตามชุมชน ระบายนํา
ภายในเขตเทศบาล
เขต 3 จํานวน 7 ซอย

ท่อระบายนําตามถนน ตรอก
ซอย ตามชุมชนภายในเขต
เทศบาล เขต 3 จํานวน 7 ซอย

5 ค่าก่อสร้างท่อระบายนํา
ค.ส.ล.ซอยหลังศูนย์
ราชการ14/3

ท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.ความยาว
รวมบ่อพักนํารางวีไม่นอ้ ยกว่า
55 ม. จํานวนบ่อพักไม่นอ้ ย
กว่า 5 บ่อ พร้อมทําการก่อสร้าง
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความยาว
ไม่นอ้ ยกว่า 55 ม.

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ระบายนํา

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท)
1,120,000
- ประชาชนได้รับความสะดวก
สํานักการช่าง
ในการสัญจรผ่านไปมา

691,000

-

-

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรผ่านไปมา

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 9. การเร่ งรัดการจัดการนําท่วมให้มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 13.ลดปั ญหานําท่วมขังบนพืนผิวจราจร
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท)
1,342,000
- ประชาชนได้รับความสะดวก
สํานักการช่าง
ในการสัญจรผ่านไปมา

6 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งระบบ เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ท่อระบายนํา ค.ส.ล.
ระบายนํา
ซอย มิตรภาพ 23

ท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.ความยาว
รวมบ่อพักนํารางวีไม่นอ้ ยกว่า
195 ม. บ่อพัก ค.ส.ล.
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 19 บ่อ

7 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งระบบ เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ระบายนํา ค.ส.ล.
ระบายนํา
ซอย หน้าเมือง 27

ทําการเปลียนฝาระบายนําเดิม
เป็ นฝาตะแกรงเหล็กหล่อทัง
สองฝัง จํานวนฝาตะแกรงเหล็ก
หล่อไม่นอ้ ยกว่า 36 ฝา

972,000

-

-

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรผ่านไปมา

สํานักการช่าง

8 โครงการก่อสร้างท่อระบาย เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
นําซอยอนามัย 18 ชุมชน ระบายนํา
ชัยณรงค์สามัคคี

ท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้น
1,217,000
ผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.60 m
ความยาวรวมท่อระบายนําพร้อม
บ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า180.00 ม.
จํานวนบ่อพักนําไม่นอ้ ยกว่า 18 บ่อ

-

-

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรผ่านไปมา

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 9. การเร่ งรัดการจัดการนําท่วมให้มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 13.ลดปั ญหานําท่วมขังบนพืนผิวจราจร
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการก่อสร้างราง
เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ระบายนํารู ปตัวยูซอยข้าง ระบายนํา
รพ.ศูนย์ขอนแก่น
ชุมชนหน้า รพ.ศูนย์

รางระบายนํา ค.ส.ล. รู ปตัวยู
ขนาดความกว้างภายในรางยู
ไม่นอ้ ยกว่า 0.40 ม. ความยาว
รวมรางระบายนํา ค.ส.ล. รู ปตัวยู
พร้อมฝาปิ ดไม่นอ้ ยกว่า 180 ม.

10 โครงการก่อสร้างท่อ
เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ระบายนําพร้อมปรับปรุ ง ระบายนํา

ท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.40 ม.
ความยาวรวมท่อระบายนํา
พร้อมบ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า
90 ม. จํานวนบ่อพักนําไม่นอ้ ย
กว่า 9 บ่อ พร้อมทําการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ความยาว 54 ม.

ถนน ค.ส.ล.ซอยสร้อยอุดม

(แยกประชาสโมสร29)
ชุมชนบะขาม

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท)
1,168,000
- ประชาชนได้รับความสะดวก
สํานักการช่าง
ในการสัญจรผ่านไปมา

760,000

-

-

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรผ่านไปมา

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 9. การเร่ งรัดการจัดการนําท่วมให้มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 13.ลดปั ญหานําท่วมขังบนพืนผิวจราจร
ที,

โครงการ

11 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําซอยประชา
สโมสร 24 และซอยแยก
(แก้ไขปั ญหานําท่วม)
ชุมชนธารทิพย์

วัตถุประสงค์
เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ระบายนํา

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.60 m
ความยาวรวมท่อระบายนํา
พร้อมบ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า
220.00 ม. จํานวนบ่อพักนํา
ไม่นอ้ ยกว่า 36 บ่อ ค่าก่อสร้าง
รางระบายนํารู ปตัวยูขนาดความ
กว้างภายใน 0.40 ม.ความยาว
รวมรางระบายนํารู ปตัวยูความ
กว้างภายในรางยูไม่นอ้ ยกว่า
0.40 ม. พร้อมฝาปิ ด ค.ส.ล.
ไม่นอ้ ยกว่า 150 ม.

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท)
2,344,000
- ประชาชนได้รับความสะดวก
สํานักการช่าง
ในการสัญจรผ่านไปมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 9. การเร่ งรัดการจัดการนําท่วมให้มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 13.ลดปั ญหานําท่วมขังบนพืนผิวจราจร
ที,

โครงการ

12 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลียมระบายนําข้าง
หมู่บา้ น บ้านเรา 2

วัตถุประสงค์
เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ระบายนํา

13 ก่อสร้างวางท่อระบายนํา เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
พร้อมรางยู ซอยสุวรรณ ระบายนํา
สาร ชุมชนบะขาม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ท่อเหลียมระบายนํา ค.ส.ล. ข้าง
หมู่บา้ นเรา 2 ขนาด 2.50 ม.
x 2.50 ม. ความยาวรวม 200 ม.
และก่อสร้างท่อระบายนําค.ส.ล.
จํานวนบ่อพักนําไม่นอ้ ยกว่า
15 บ่อ พร้อมทําการก่อสร้าง
ถนนค.ส.ล.ความยาว200 ม.หรื อ
มีพืนทีผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า
1,600 ตร.ม.

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท)
9,819,000
- ประชาชนได้รับความสะดวก
สํานักการช่าง
ในการสัญจรผ่านไปมา

รางระบายนํารู ปตัวยูขนาดความ 2,051,000
กว้างภายใน 0.40 เมตร วาง 2
ข้าง ความยาวรวมรางระบายนํา
รู ปตัวยูพร้อมฝาปิ ด ค.ส.ล.ไม่นอ้ ย
กว่า 192 เมตร และวางท่อ

-

-

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรผ่านไปมา

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 9. การเร่ งรัดการจัดการนําท่วมให้มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 13.ลดปั ญหานําท่วมขังบนพืนผิวจราจร
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรผ่านไปมา

สํานักการช่าง

ระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.30
เมตร วาง 2 ข้าง จํานวนบ่อพัก
นําไม่นอ้ ยกว่า 10 แห่ง ความ
ยาวรวมท่อระบายนําพร้อมบ่อ
พักรางวีไม่นอ้ ยกว่า100 เมตร
พร้อมทังทําถนนคอนกรี ต คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
97.00 เมตร หรื อมีพืนทีรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 388.00 ตารางเมตร
14 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา พร้อมทางเท้า
ถนนรอบเมืองจากแยก
ถนนชีท่าขอนถึงแยก

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ระบายนํา

ท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.80 m
ความยาวรวมท่อระบายนําพร้อม
บ่อพักรางวีไม่นอ้ ยกว่า 180.00

1,300,000

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 9. การเร่ งรัดการจัดการนําท่วมให้มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 13.ลดปั ญหานําท่วมขังบนพืนผิวจราจร
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

ถนนชวนชืน

15 ค่าก่อสร้างรางระบายนํา
ค.ส.ล ซอยนําทิพย์ 3

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

เมตร จํานวนบ่อพักนําไม่
น้อยกว่า 18 บ่อ
เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ระบายนํา

รางระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ภายใน 0.40 เมตร สองข้างทาง
ความยาวรวมไม่นอ้ ยกว่า 90
เมตร พร้อมปรับปรุ งระบบ
ระบายนําเดิม

1,200,000

-

-

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรผ่านไปมา

สํานักการช่าง

16 โครงการก่อสร้างท่อระบาย เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
นําซอยเหล่านาดี 10/24 ระบายนํา
เชือมซอยเหล่านาดี 6/4
ชุมชนหลังสนามกีฬา 1

ท่อระบายนําค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 ม.พร้อมบ่อพัก
รางวี 1 ข้าง ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 300 ม. บ่อพัก ค.ส.ล.
สําหรับท่อขนาด ศก.0.60 ม.
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 30 บ่อ

1,653,000

-

-

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรผ่านไปมา

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 9. การเร่ งรัดการจัดการนําท่วมให้มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 13.ลดปั ญหานําท่วมขังบนพืนผิวจราจร
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท)
665,000
- ประชาชนได้รับความสะดวก
สํานักการช่าง
ในการสัญจรผ่านไปมา

17 โครงการก่อสร้างท่อระบาย เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
นําซอยเหล่านาดี 10/22 ระบายนํา
พร้อมท่อลอดถนน
ชุมชนหลังสนามกีฬา 1

ท่อระบายนําค.ส.ล. ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.พร้อมบ่อ
พักรางวี 1 ข้าง ความยาวรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 160 ม. บ่อพักค.ส.ล.
ขนาด ศก.0.40 ม. จํานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 16 บ่อ

18 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําซอยเมตตา 1

ท่อระบายนําค.ส.ล. ขนาดเส้น
1,941,000
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.พร้อมบ่อ
พักรางวี 1 ข้าง ความยาวรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 150 ม.บ่อพักค.ส.ล.
สําหรับท่อขนาด ศก.0.40 ม.
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 บ่อ และ
ทําการก่อสร้างท่อระบายนําค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ระบายนํา

-

-

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรผ่านไปมา

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 9. การเร่ งรัดการจัดการนําท่วมให้มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 13.ลดปั ญหานําท่วมขังบนพืนผิวจราจร
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

ม.พร้อมบ่อพักรางวี 1 ข้าง
ความยาวรวมไม่นอ้ ยกว่า 90 ม.
บ่อพัก ค.ส.ล.สําหรับท่อขนาด
ศก.0.60 ม. จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
5 บ่อ
19 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําซอยสุมงคลถึง
ซอยวุฒาราม 2
ชุมชนโนนหนองวัด 3

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ระบายนํา

20 โครงการก่อสร้างท่อ
เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ระบายนําซอยชัยพฤกษ์ 4 ระบายนํา

ท่อระบายนําค.ส.ล. ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.พร้อมบ่อ
พักรางวี 1 ข้าง ความยาวรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 480 ม. บ่อพัก ค.ส.ล.
สําหรับท่อขนาด ศก.0.60 ม.
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 48

2,840,000

-

-

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรผ่านไปมา

สํานักการช่าง

รางยู ค.ส.ล.ความกว้างภายใน
รางยู ไม่นอ้ ยกว่า 0.40 ม. 1 ข้าง

1,641,000

-

-

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรผ่านไปมา

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 9. การเร่ งรัดการจัดการนําท่วมให้มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 13.ลดปั ญหานําท่วมขังบนพืนผิวจราจร
ที,

โครงการ
รางยูพร้อมปรับปรุ งถนน
ค.ส.ล. ชุมชนโนนทัน 3

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ความยาวรวมไม่นอ้ ยกว่า 148 ม.
พร้อมทําการก่อสร้างท่อระบาย
นําค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม.พร้อมบ่อพักรางวี 1 ข้าง
ความยาวรวมไม่นอ้ ยกว่า 53 ม.
บ่อพัก ค.ส.ล.สําหรับท่อขนาด
ศก.0.60 ม. จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
5 บ่อ และทําการปรับปรุ ง ถนน
ค.ส.ล.ความหนาไม่นอ้ ยกว่า
0.15 ม. โดยมีพืนทีรวมไม่นอ้ ย
กว่า 740 ตร.ม.

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 9. การเร่ งรัดการจัดการนําท่วมให้มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 13.ลดปั ญหานําท่วมขังบนพืนผิวจราจร
ที,

โครงการ

21 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล.
ซอยเหล่านาดี 4

วัตถุประสงค์
เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ระบายนํา

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
วางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร
หนึงข้างพร้อมบ่อพักนําฝา
ค.ส.ล. จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 25 บ่อ
บ่อพักนําฝาเหล็กหล่อ จํานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 25 บ่อ ความยาวรวม
ท่อระบายนําพร้อมบ่อพักนําไม่
น้อยกว่า 500 เมตร ก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร หนึง
ข้างพร้อมบ่อพักนําฝาเหล็กหล่อ
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 บ่อ ความ
ยาวรวมท่อระบายนําพร้อมบ่อ
พักนํารางวีไม่นอ้ ยกว่า 150 เมตร
ก่อสร้างวางท่อระบายนํา ค.ส.ล.

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท)
11,020,000
- ประชาชนได้รับความสะดวก
สํานักการช่าง
ในการสัญจรผ่านไปมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 9. การเร่ งรัดการจัดการนําท่วมให้มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 13.ลดปั ญหานําท่วมขังบนพืนผิวจราจร
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60
เมตร สองข้างพร้อม บ่อพักนํา
ฝาเหล็ก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 30
บ่อ ความยาวรวมท่อระบายนํา
กว่า 10 บ่อความยาวรวมท่อ
ระบายนําพร้อมบ่อพักนําไม่นอ้ ย
กว่า 100 เมตร ,ก่อสร้างบ่อพัก
รับนําจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 25 บ่อ
,ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.สําหรับท่อ
ระบายนํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40 เมตร ตามซอยแยก
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 10 บ่อ
และก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หนา
ไม่นอ้ ยกว่า 0.15 เมตร ความ
กว้างประมาณ 4.00 เมตร

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 9. การเร่ งรัดการจัดการนําท่วมให้มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 13.ลดปั ญหานําท่วมขังบนพืนผิวจราจร
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

ยาวประมาณ 698 เมตร หรื อมี
พืนทีไม่นอ้ ยกว่า 2,792 ตารางเมตร
22 โครงการก่อสร้างท่อ
เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ระบายนําซอยนิรมล 2
ระบายนํา
จาก 5 แยกถึงถนนกัลป
พฤกษ์ชุมชนสามเหลียม 1

ท่อระบายนําค.ส.ล. ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.พร้อมบ่อ
พักรางวี 1 ข้าง ความยาวรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 174 ม. บ่อพัก ค.ส.ล.
สําหรับท่อขนาด ศก.0.60 ม.
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 17 บ่อ

920,000

-

-

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรผ่านไปมา

สํานักการช่าง

23 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําซอยศรี มารัตน์
18 ชุมชนสามเหลียม 2

ท่อระบายนําค.ส.ล. ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.พร้อมบ่อ
พักรางวี 1 ข้าง ความยาวรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 270 ม. บ่อพัก ค.ส.ล.
ขนาด ศก.0.40 ม. จํานวนไม่
น้อยกว่า 27 บ่อ

1,100,000

-

-

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรผ่านไปมา

สํานักการช่าง

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ระบายนํา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 9. การเร่ งรัดการจัดการนําท่วมให้มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 13.ลดปั ญหานําท่วมขังบนพืนผิวจราจร
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

24 โครงการก่อสร้างท่อ

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ระบายนําซอยศรี มารัตน์20 ระบายนํา
ชุมชนสามเหลียม 2

25 วางท่อระบายนํา ถ.ศิลป
สนิทฝังทิศตะวันออก
ชุมชนสามเหลียม 5

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ระบายนํา

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ท่อระบายนําค.ส.ล. ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.พร้อมบ่อ
พักรางวี 1 ข้าง ความยาวรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 267 ม. บ่อพักค.ส.ล.
สําหรับท่อขนาด ศก.0.40 ม.
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 26 บ่อ
ท่อระบายนําค.ส.ล. ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.พร้อมบ่อ
พักรางวี 1 ข้าง ความยาวรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 813 ม.บ่อพัก ค.ส.ล.
ขนาด ศก.0.60 ม. จํานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 50 บ่อ

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท)
1,074,000
- ประชาชนได้รับความสะดวก
สํานักการช่าง
ในการสัญจรผ่านไปมา

3,696,000

-

-

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรผ่านไปมา

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 9. การเร่ งรัดการจัดการนําท่วมให้มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 13.ลดปั ญหานําท่วมขังบนพืนผิวจราจร
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

26 โครงการก่อสร้างท่อ
เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ระบายนําซอยมิตรภาพ17 ระบายนํา
(ตอนปลาย)ชุมชน
หนองแวงตราชู 2

ท่อระบายนําค.ส.ล. ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.พร้อมบ่อ
พักรางวี 1 ข้าง ความยาวรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 58 ม. บ่อพัก ค.ส.ล.
สําหรับท่อขนาด ศก.0.60 ม.
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 บ่อ

27 โครงการก่อสร้างท่อ
เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ระบายนําซอยบ้านเลขที ระบายนํา
141/48(แยกถนนกัลป
พฤกษ์) ชุมชนวัดป่ าอดุลย์

ท่อระบายนําค.ส.ล. ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.พร้อมบ่อ
พักรางวี 1 ข้าง ความยาวรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 106 ม. บ่อพัก ค.ส.ล.
ขนาด ศก.0.60 ม. จํานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 10 บ่อ

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท)
350,000
- ประชาชนได้รับความสะดวก
สํานักการช่าง
ในการสัญจรผ่านไปมา

650,000

-

-

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรผ่านไปมา

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 9. การเร่ งรัดการจัดการนําท่วมให้มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 13.ลดปั ญหานําท่วมขังบนพืนผิวจราจร
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

28 โครงการก่อสร้างท่อ
เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ระบายนํา ค.ส.ล. ถนน ระบายนํา
พิมพิสุตตอนปลาย ช่วง
จากถนนเทพารักษ์ไปทาง
ทิศตะวันตก ถึงสุดเขต
ทางรถไฟ

ท่อระบายนําค.ส.ล. ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.พร้อมบ่อ
พักรางวี 1 ข้าง ความยาวรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 140 ม. บ่อพัก ค.ส.ล.
สําหรับท่อขนาด ศก.0.60 ม.
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 14 บ่อ
พร้อมทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 0.15 ม.
โดยมีพืนทีรวมไม่นอ้ ยกว่า
350 ตร.ม

29 ก่อสร้างปรับปรุ งราง
ระบายนํา ค.ส.ล.รู ปตัววี
ถนนเทพผาสุข (ช่วงจาก
ถนนมิตรภาพไปทาง

รื อรางระบายนํา ค.ส.ล.รู ปตัววี
เดิมและก่อสร้าง รางระบายนํา
ค.ส.ล.รู ปตัววี หนา 0.15 เมตร
ความกว้าง 1.10 เมตร ความยาว

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ระบายนํา

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท)
991,000
- ประชาชนได้รับความสะดวก
สํานักการช่าง
ในการสัญจรผ่านไปมา

435,000

-

-

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรผ่านไปมา

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 9. การเร่ งรัดการจัดการนําท่วมให้มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์ (Goal) : 13.ลดปั ญหานําท่วมขังบนพืนผิวจราจร
ที,

โครงการ
ทิศตะวันตก)

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ไม่นอ้ ยกว่า 289 เมตร ภายใน
ถนนเทพผาสุก(ช่วงจากแยก
ถนนมิตรภาพไปทางทิศตะวันตก)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบคมนาคมทีมีความเหมาะสมกับ
สภาพของเมือง
เป้ าประสงค์ : เพิมประสิ ทธิภาพระบบขนส่ งมวลชนและการจราจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 10. การพัฒนาระบบคมนาคมทีมีความเหมาะสมกับสภาพของเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : 14. เพิมประสิ ทธิภาพระบบขนส่งมวลชนและการจราจร
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ค่าทาสี ตีเส้นถนนสายหลัก เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการจราจร
ภายในเขตเทศบาล
ภายในตัวเมือง
รวม 4 สาย

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ค่าทาสี ตีเส้นถนนสายหลักภาย
ในเขตเทศบาล ประกอบด้วย
ถนนหน้าเมือง ถนนกลางเมือง
ถนนหลังเมือง ถนนศรี จนั ทร์
และถนนประชาสโมสร รวม 4 สาย

2 โครงการตีเส้นจราจรถนน เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการจราจร
หน้าแฟลตตํารวจและ
ภายในตัวเมือง
ถนนศรี มารัตน์ (ภายใน
ชุมชนสามเหลียม 2)

ทาสี ตีเส้นจราจรถนนหน้า
แฟลตตํารวจ ความยาว 1,130
เมตร และถนนศรี มารัตน์
ความยาว 1,840 เมตร พื8นทีทาสี
รวมไม่นอ้ ยกว่า 458 ตารางเมตร
โดยทําการรื8 อสี จราจรเดิมออก
และตีเส้นจราจรเทอร์โม
พลาสติกหนาไม่นอ้ ยกว่า
3 มิลลิเมตร

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
4,329,000
- เพือแก้ไขปั ญหาระบบการ
จราจรภายในเขตเทศบาล
นครขอนแก่นให้มีประสิ ทธิ
ภาพยิงขึ8น และลดอุบตั ิเหตุ
ทางถนน
176,000

-

-

เพือแก้ไขปั ญหาระบบการ
จราจรภายในเขตเทศบาล
นครขอนแก่นให้มีประสิ ทธิ
ภาพยิงขึ8น และลดอุบตั ิเหตุ
ทางถนน

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการช่าง

สํานักการช่าง

เป้ าประสงค์ : มีโครงสร้ างพืนฐานและผังเมืองที$มคี วามเหมาะสม
ต่ อการอยู่อาศัยอย่ างยัง$ ยืน

341

ยุทธศาสตร์ : การเร่ งรัดการปรับปรุงโครงสร้ างพืนฐาน
และผังเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 11. การเร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพื$นฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : 15. มีโครงสร้างพื$นฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
เป้ าหมาย
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อ เพือปรับปรุ งถนนเดิมให้
ระบายนํ$าตามถนน ตรอก ซอย เป็ นถนนทีได้มาตรฐาน
ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล

เขต 1 จํานวน 7 ซอย
2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อ เพือปรับปรุ งถนนเดิมให้
ระบายนํ$าตามถนน ตรอก ซอย เป็ นถนนทีได้มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. และท่อระบายนํ$า
ตามถนนตรอก ซอย ตามชุมชน
ภายในเขตเทศบาล เขต 1
จํานวน 7 ซอย

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
826,000
- ได้ถนนทีได้มาตรฐาน
สะดวกในการสัญจรไปมา

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการช่าง

ถนน ค.ส.ล. และท่อระบายนํ$า
ตามถนนตรอก ซอย ตามชุมชน
ภายในเขตเทศบาล เขต 2
จํานวน 14 ซอย

2,665,900

-

-

ได้ถนนทีได้มาตรฐาน
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการช่าง

2,872,000

-

-

ได้ถนนทีได้มาตรฐาน
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการช่าง

ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล

ถนน ค.ส.ล. และท่อระบายนํ$า
ตามถนนตรอก ซอย ตามชุมชน
ภายในเขตเทศบาล เขต 3

เขต 3 จํานวน 19 ซอย

จํานวน 19 ซอย

ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล

เขต 2 จํานวน 14 ซอย
3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อ เพือปรับปรุ งถนนเดิมให้
ระบายนํ$าตามถนน ตรอก ซอย เป็ นถนนทีได้มาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 11. การเร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพื$นฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : 15. มีโครงสร้างพื$นฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
เป้ าหมาย
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อ เพือปรับปรุ งถนนเดิมให้
ระบายนํ$าตามถนน ตรอก ซอย เป็ นถนนทีได้มาตรฐาน
ตามชุมชนภายในเขต
เทศบาลเขต 4 จํานวน 14
ซอย

ถนน ค.ส.ล. และท่อระบายนํ$าตามถนน

5 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งผิว
จราจร ซอยหลังศูนย์
ราชการ14/1 เชือมซอย
หลังศูนย์ราชการ 14/2

ทําการโดยทําการปูแผ่นใย
สังเคราะห์ (Paving Fabic
Geotextile) และปูทบั ด้วยผิว
จราจร (Asphaltic Concrete)

เพือปรับปรุ งถนนเดิมให้
เป็ นถนนทีได้มาตรฐาน

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 155
เมตร หรื อมีพ$ืนทีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 620 ตารางเมตร

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

1,080,000

-

-

ได้ถนนทีได้มาตรฐาน
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการช่าง

501,000

-

-

ได้ถนนทีได้มาตรฐาน
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการช่าง

ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขต
เทศบาล เขต 4 จํานวน 14 ซอย

หนาไม่นอ้ ยกว่า 5.00 เซนติเมตร

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 11. การเร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพื$นฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : 15. มีโครงสร้างพื$นฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
เป้ าหมาย
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
6 ค่าติดตั$งเครื องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง ชุมชน
เทพารักษ์ 5

เพือประชาชนในชุมชนได้
ออกกําลังกาย

ทําการติดตั$งเครื องออกกําลังกาย
กลางแจ้ง 6 ชุด

7 ค่าติดตั$งเครื องออกกําลังกาย เพือประชาชนในชุมชนได้
กลางแจ้ง ชุมชนโนนชัย 1 ออกกําลังกาย

ทําการติดตั$งเครื องออกกําลังกาย
กลางแจ้ง 6 ชุด พร้อมลานคอนกรี ตเสริ มเหล็กพื$นทีไม่นอ้ ยกว่า
95 ตารางเมตร

8 โครงการก่อสร้างปรับปรุ ง เพือปรับปรุ งถนนเดิมให้
ผิวจราจร ซอยประชาสโม- เป็ นถนนทีได้มาตรฐาน
สร 52 (ซอย 12 นาฬิกา)
ชุมชนหนองใหญ่ 1

ทําการโดยทําการปูแผ่นใย
สังเคราะห์ (Paving Fabic
Geotextile) และปูทบั ด้วยผิว
จราจร (Asphaltic Concrete)
หนาไม่นอ้ ยกว่า 5.00 เซนติเมตร

ขนาดกว้างเฉลียไม่นอ้ ยกว่า

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
195,000
- ได้เครื องออกกําลังกายทีได้
มาตรฐานและประชาชนมี
สุขภาพร่ างกายแข็งแรง

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการช่าง

195,000

-

-

ได้เครื องออกกําลังกายทีได้
มาตรฐานและประชาชนมี
สุขภาพร่ างกายแข็งแรง

สํานักการช่าง

1,347,000

-

-

ได้ถนนทีได้มาตรฐาน
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 11. การเร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพื$นฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : 15. มีโครงสร้างพื$นฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
เป้ าหมาย
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

4.00 เมตร ความยาวรวมไม่นอ้ ย
กว่า 645.00 เมตร หรื อมีพ$ืนที
ผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า 2,580.00
ตารางเมตร และทําการทาสี ตี
เส้นจราจร
9 โครงการก่อสร้างปรับปรุ ง เพือปรับปรุ งลู่วงเดิ
ิ มให้
ลู่วงรอบบึ
ิ
งหนองใหญ่ ได้มาตรฐาน
ชุมชนหนองใหญ่ 3

โดยทําการปูแผ่นใยสังเคราะห์
(Paving Fabic Geotextile)
และปูทบั ด้วยผิวจราจร
(Asphaltic Concrete) หนาไม่
น้อยกว่า 5.00 เซนติเมตร ขนาด
กว้างเฉลียไม่นอ้ ยกว่า 3.00 เมตร

ความยาว 602.00 เมตร หรื อมี
พื$นทีผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า
1,806.00 ตารางเมตร และทําการ

1,129,000

-

-

ได้ลู่วงที
ิ ได้มาตรฐานและ
เหมาะแก่การออกกําลังกาย
และพักผ่อนหย่อนใจ

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 11. การเร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพื$นฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : 15. มีโครงสร้างพื$นฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
เป้ าหมาย
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

ทาสี ตีเส้นจราจร พร้อมติดไฟฟ้ า

ส่องสว่าง จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
6 แห่ง
10 โครงการก่อสร้างห้องนํ$า เพือรองรับบริ การผูม้ าออกกําลังกาย
สําหรับผูท้ ีมาออกกําลังกาย
บริ เวณบึงหนองใหญ่

ก่อสร้างห้องนํ$าสําหรับชาย - หญิง

11 โครงการติดตั$งเครื องออก เพือประชาชนในชุมชนได้
กําลังกายกลางแจ้ง ชุมชน ออกกําลังกาย
ทุ่งเศรษฐี

ติดตั$งเครื องออกกําลังกาย จํานวน

620,000

-

-

ได้หอ้ งนํ$าทีได้มาตรฐาน
และเพียงพอต่อผูใ้ ช้บริ การ

สํานักการช่าง

240,000

-

-

ได้เครื องออกกําลังกายทีได้
มาตรฐานและประชาชนมี
สุขภาพร่ างกายแข็งแรง

สํานักการช่าง

และห้องนํ$าสําหรับผูพ้ ิการ พร้อม

ห้องเก็บของ ขนาดกว้าง 4.50
เมตร ยาว 10.50 เมตร พร้อมติด
ตั$งถังเก็บนํ$าและปั] มนํ$า

7 ชุด ตามแบบแปลนเทศบาล
นครขอนแก่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 11. การเร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพื$นฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : 15. มีโครงสร้างพื$นฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
เป้ าหมาย
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
260,000
- ได้เครื องออกกําลังกายทีได้
มาตรฐานและประชาชนมี
สุขภาพร่ างกายแข็งแรง

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

12 โครงการติดตั$งเครื องออก เพือประชาชนในชุมชนได้
กําลังกายกลางแจ้ง ชุมชน ออกกําลังกาย
ธารทิพย์

เครื องออกกําลังกายกลางแจ้ง
ชุมชนธารทิพย์ จํานวน 10 ชุด
ตามแบบแปลนเทศบาลนคร
ขอนแก่น

13 ก่อสร้างติดตั$งเครื องออก เพือประชาชนในชุมชนได้
กําลังกายกลางแจ้ง ชุมชน ออกกําลังกาย
ชัยณรงค์สามัคคี

เครื องออกกําลังกาย จํานวน
7 ชุด ตามแบบแปลนเทศบาล
นครขอนแก่น

240,000

-

-

ได้เครื องออกกําลังกายทีได้
มาตรฐานและประชาชนมี
สุขภาพร่ างกายแข็งแรง

สํานักการช่าง

14 ก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจร เพือปรับปรุ งถนนเดิมให้
ซอยศรี จนั ทร์ 25 ชุมชนศิริ เป็ นถนนทีได้มาตรฐาน
มงคล

ทําการปูนแผ่นใยสังเคราะห์
และปูทบั ด้วยผิวจราจร
(Asphaltic Concrete) หนาไม่
น้อยกว่า 5.00 เซนติเมตร ขนาด

893,000

-

-

ได้ถนนทีได้มาตรฐาน
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการช่าง

กว้างเฉลียไม่นอ้ ยกว่า 4.00 เมตร
ความยาวรวมไม่นอ้ ยกว่า 280.00

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 11. การเร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพื$นฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : 15. มีโครงสร้างพื$นฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
เป้ าหมาย
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

เมตร หรื อมีพ$ืนทีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร
15 ก่อสร้างติดตั$งเครื องออก เพือประชาชนในชุมชนได้
กําลังกายกลางแจ้ง ชุมชน ออกกําลังกาย
ศรี จนั ทร์พฒั นา

เครื องออกกําลังกายกลางแจ้ง
ชุมชนศรี จนั ทร์พฒั นา จํานวน
5 ชุด ตามแบบแปลนเทศบาล
นครขอนแก่น

190,000

-

-

ได้เครื องออกกําลังกายทีได้
มาตรฐานและประชาชนมี
สุขภาพร่ างกายแข็งแรง

สํานักการช่าง

16 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งผิว
จราจรถนนฉิ มพลี(จาก
ถนนรอบบึงถึงซอยโพธิ
สาร 23)

ทําการปูนแผ่นใยสังเคราะห์

3,404,000

-

-

ได้ถนนทีได้มาตรฐาน
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการช่าง

เพือปรับปรุ งถนนเดิมให้
เป็ นถนนทีได้มาตรฐาน

(Paving Fabic Geotextile) และปู

ทับด้วย (Asphaltic Concrete)
หนาไม่นอ้ ยกว่า 0.05 เมตร
ความกว้างเฉลีย 6.50 เมตร ยาว
ประมาณ 537 เมตร หรื อมีพ$ืนที
ไม่นอ้ ยกว่า 3,490 ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 11. การเร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพื$นฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : 15. มีโครงสร้างพื$นฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
เป้ าหมาย
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

ปรับเปลียนฝาบ่อพักเดิมเป็ นฝา
ปิ ดเหล็กหล่อ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
105 ฝา พร้อมงานทาสี ตีเส้นจราจร

17 ค่าติดตั$งเครื องออกกําลังกาย เพือประชาชนในชุมชนได้
กลางแจ้ง ชุมชนหลัง
ออกกําลังกาย
สนามกีฬา 1

อุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง
ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 จํานวน
6 ชุด

200,000

-

-

ได้เครื องออกกําลังกายทีได้
มาตรฐานและประชาชนมี
สุขภาพร่ างกายแข็งแรง

สํานักการช่าง

18 โครงการปรับปรุ งผิว
เพือปรับปรุ งถนนเดิมให้
จราจรถนนหมอชาญอุทิศ เป็ นถนนทีได้มาตรฐาน
(ช่วงจากแยกถนนสุขสันติ
ถึงถนนข้างหมู่บา้ นไทย
สมุทร)

ทําการวางแผ่นใยสังเคราะห์
ปูทบั ด้วยผิวจราจร (Asphaltic
Concrete) หนาไม่นอ้ ยกว่า
0.05 เมตร ความกว้างเฉลีย 5
เมตร ความยาว 300 เมตร หรื อมี
พื$นทีผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า 1,483
ตารางเมตร พร้อมงานยกฝาบ่อ

1,468,000

-

-

ได้ถนนทีได้มาตรฐาน
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 11. การเร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพื$นฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : 15. มีโครงสร้างพื$นฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
เป้ าหมาย
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

พักนํ$าไม่นอ้ ยกว่า 38 บ่อ ภายใน
ถนนหมอชาญอุทิศ (ช่วงจากแยก

ถนนสุขสันติถึงถนนข้างหมู่
บ้านไทยสมุทร)
19 โครงการปรับปรุ งผิว
เพือปรับปรุ งถนนเดิมให้
จราจรถนนปรี ชาประสิ ทธิa เป็ นถนนทีได้มาตรฐาน
(ช่วงจากแยกถนนสุขสันติ
ถึงถนนมิตรภาพ)

ทําการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนปรี ชาประสิ ทธิaช่วงที 1
(จากแยกถนนสุขสันติถึงถนน
ศิลปสนิท) พื$นทีซ่อมแซมผิว
จราจรไม่นอ้ ยกว่า 62 ตารางเมตร

และทําการปรับปรุ งผิวจราจร
ถนนปรี ชาประสิ ทธิaช่วงที 1
(จากแยกถนนศิลปสนิทถึงถนน
มิตรภาพ)

1,363,000

-

-

ได้ถนนทีได้มาตรฐาน
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 11. การเร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพื$นฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : 15. มีโครงสร้างพื$นฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
เป้ าหมาย
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
20 โครงการปรับปรุ งผิวจราจร เพือปรับปรุ งถนนเดิมให้
ถนนศิลปสนิท (ช่วงจาก เป็ นถนนทีได้มาตรฐาน
แยกถนนหมอชาญอุทิศ
ถึงแยกซอยสวัสดี)

ปรับปรุ งผิวจราจรถนนศิลปสนิท

21 โครงการปรับปรุ งผิวจราจร เพือปรับปรุ งถนนเดิมให้
ถนนศรี มารัตน์ (ช่วงจาก เป็ นถนนทีได้มาตรฐาน
แยกถนนหมอชาญอุทิศถึง
แยกซอยศรี ชาพันธ์)

ทําการปรับปรุ งผิวจราจรถนน
ศรี มารัตน์ (จากแยกถนนหมอ
ชาญอุทิศถึงแยกซอยศรี ชาพันธ์)
โดยการวางแผ่นใยสังเคราะห์

(จากแยกถนนหมอชาญอุทิศถึง

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
1,495,000
- ได้ถนนทีได้มาตรฐาน
สะดวกในการสัญจรไปมา

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการช่าง

แยกซอยสวัสดี) โดยการวางแผ่น

ใยสังเคราะห์ปูทบั ด้วยผิวจราจร
(Asphaltic Concrete) หนาไม่
น้อยกว่า 0.05 เมตร ความกว้าง
เฉลีย 5.40 เมตร ความยาว 530
เมตร หรื อมีพ$ืนทีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 2,862 ตารางเมตร

(Paving Fabic Geotextile) และปู

1,661,000

-

-

ได้ถนนทีได้มาตรฐาน
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 11. การเร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพื$นฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : 15. มีโครงสร้างพื$นฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
เป้ าหมาย
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

ทับด้วยผิวจราจร (Asphaltic
Concrete) หนาไม่นอ้ ยกว่า 0.05
เมตร ความกว้างเฉลีย 5.30 เมตร

ความยาว 600 เมตร หรื อมีพ$ืนที
ผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า 3,180 เมตร

22 โครงการปรับปรุ งผิวจราจร เพือปรับปรุ งถนนเดิมให้
ถนนประสานมิตร (ช่วงจาก เป็ นถนนทีได้มาตรฐาน
ถนนมิตรภาพถึงแยกถนน
ศรี มารัตน์)

ทําการปรับปรุ งผิวจราจรถนน
ประสานมิตร (จากแยกถนน
มิตรภาพถึงแยกซอยศรี มารัตน์)
โดยการวางแผ่นใยสังเคราะห์
ปูทบั ผิวจราจร (Asphaltic
Concrete) หนาไม่นอ้ ยกว่า 0.05
เมตร ความกว้างเฉลีย 4.50 - 4.60

เมตร ความยาว 890 เมตร หรื อมี
พื$นทีผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า 4,097

3,670,000

-

-

ได้ถนนทีได้มาตรฐาน
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 11. การเร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพื$นฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : 15. มีโครงสร้างพื$นฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
เป้ าหมาย
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

ตารางเมตร พร้อมงานยกฝาบ่อ
พักนํ$า จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 100 บ่อ

23 โครงการปรับปรุ งผิวจราจร เพือปรับปรุ งถนนเดิมให้
ซอยพจนา
เป็ นถนนทีได้มาตรฐาน

วางแผ่นใยสังเคราะห์ ปูทบั ด้วย
ผิวจราจร (Asphaltic Concrete)
หนาไม่นอ้ ยกว่า 0.05 เมตร ความ

กว้างเฉลีย 3.70 เมตร ความยาว
440 เมตร หรื อมีพ$ืนทีผิวจราจร
ไม่นอ้ ยกว่า 1,589 ตารางเมตร
พร้อมงานยกฝาบ่อพักเหล็กหล่อ

จํานวน 91 บ่อ

2,488,000

-

-

ได้ถนนทีได้มาตรฐาน
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 11. การเร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพื$นฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : 15. มีโครงสร้างพื$นฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
เป้ าหมาย
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
24 โครงการปรับปรุ งผิวจราจร เพือปรับปรุ งถนนเดิมให้
ถนนรอบบึงหนองแวงและ เป็ นถนนทีได้มาตรฐาน
ถนนเสรี สัมพันธ์ (บางส่ วน)

วางแผ่นใยสังเคราะห์ (Paving
Fabic Geotextile) ปูทบั ด้วยผิว
จราจร (Asphaltic Concrete)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
2,440,000
- ได้ถนนทีได้มาตรฐาน
สะดวกในการสัญจรไปมา

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการช่าง

หนาไม่นอ้ ยกว่า 0.05 เมตร ความ

กว้างเฉลีย 5.00 - 9.40 เมตร
ความยาว 742 เมตร หรื อมีพ$ืนที
ผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า 4,716
ตารางเมตร
25 โครงการก่อสร้างรั$ววัดป่ า เพือปรับปรุ งถนนเดิมให้
อดุลยารามด้านทิศตะวัน เป็ นถนนทีได้มาตรฐาน
ออกและทิศใต้

ทําการก่อสร้างรั$วคอนกรี ตความ
สูงไม่นอ้ ยกว่า 2.00 เมตร ความ
ยาวไม่นอ้ ยกว่า 332 เมตร บริ เวณ

ถนนข้างวัดป่ าอดุลยารามด้าน
ทิศตะวันออกและทิศใต้

664,000

-

-

ได้ถนนทีได้มาตรฐาน
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 11. การเร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพื$นฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : 15. มีโครงสร้างพื$นฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
เป้ าหมาย
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
26 โครงการติดตั$งเครื องออก เพือประชาชนในชุมชนได้
กําลังกายกลางแจ้ง พร้อม ออกกําลังกาย
รั$วตาข่ายบึงหนองบอน

เครื องออกกําลังกายกลางแจ้ง
จํานวน 8 ชุด พร้อมก่อสร้างรั$ว
ตาข่ายเหล็กกันตก ความสูงไม่
น้อยกว่า 1.50 เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 50 เมตร บริ เวณบึง
หนองบอน

27 โครงการติดตั$งเครื องออก เพือประชาชนในชุมชนได้
กําลังกายกลางแจ้ง พร้อม ออกกําลังกาย
ปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
ศาลาชุมชนศรี ฐาน 2

ติดตั$งเครื องออกกําลังกายกลาง
แจ้ง จํานวน 4 ชุด พร้อมปรับ
ปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณศาลาชุมชน
ศรี ฐาน 2 ความกว้างไม่นอ้ ยกว่า
5.00 เมตร ความยาวไม่นอ้ ยกว่า
11.00 เมตร พื$นทีปรับปรุ งภูมิ
ทัศน์ไม่นอ้ ยกว่า 55 ตารางเมตร

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
356,000
- ได้เครื องออกกําลังกายทีได้
มาตรฐานและประชาชนมี
สุขภาพร่ างกายแข็งแรง

250,000

-

-

ได้เครื องออกกําลังกายทีได้
มาตรฐานและประชาชนมี
สุขภาพร่ างกายแข็งแรง

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการช่าง

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 11. การเร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพื$นฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : 15. มีโครงสร้างพื$นฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
เป้ าหมาย
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
28 โครงการปรับปรุ งพื$นที
บริ เวณศาลาไทยสมุทร

เพือปรับปรุ งพื$นทีเดิมให้
เพียงพอต่อผูใ้ ช้บริ การ

ทําการก่อสร้างสนามเปตอง
จํานวน 1 สนาม พร้อมติดตั$งชุด

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
170,000
- มีพ$ืนทีเพียงพอต่อผูใ้ ช้บริ การ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการช่าง

แป้ นบาสเกตบอล 1 ชุด และติดตั$ง
เสาไฟสปอร์ตไลท์ จํานวน 4 ต้น

บริ เวณพื$นทีศาลาชุมชนไทย
สมุทร
29 โครงการก่อสร้างศูนย์
เพือปรับปรุ งพื$นทีเดิมให้เพียงพอต่อ
อาเซียนศึกษา และสําหรับ การปฏิบตั ิงานของสํานักการศึกษา
การปฏิบตั ิงานของสํานัก
การศึกษา

ทําการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2
ชั$น พื$นทีไม่นอ้ ยกว่า 220 ตาราง
เมตร งานปรับปรุ งพื$นทีพักผ่อน
บริ เวณริ มคลองร่ องเหมือง พื$นที

ไม่นอ้ ยกว่า 80 ตารางเมตร งาน
ปรับปรุ งภูมิทศั น์รอบอาคาร 1
รายการ พร้อมระบบไฟฟ้ าและ
สุขาภิบาล

2,500,000

-

-

มีพ$ืนทีเพียงพอต่อการ
ปฏิบตั ิงานของสํานักการศึกษา

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 11. การเร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพื$นฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : 15. มีโครงสร้างพื$นฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
เป้ าหมาย
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
30 โครงการปรับปรุ งอาคาร เพือรองรับผูพ้ ิการให้เข้ามาใช้ศูนย์
ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เยาวชนฯ
เพิมเติมเพือรองรับคนพิการ

ปรับปรุ งถนนและทางบริ เวณ
โดยรอบอาคาร งานลิฟท์รับนํ$า
หนัก 300 กิโลกรัม 1 รายการ
งานก่อสร้างทางลาดคนพิการ
งานประตูเปิ ด - ปิ ด อัตโนมัติ
งานทําหลังคากันสาดพร้อมแผง
กันแดดและฝนรอบอาคาร งาน
ติดตั$งเหล็กดัดหน้าต่าง ชั$น 1

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
3,300,000
- ศูนย์เยาวชนและครอบครัว
สามารถรองรับผูพ้ ิการและ
บุคคลทัวไป

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการช่าง

รอบอาคาร พร้อมงานระบบไฟฟ้ า

และงานระบบสุขาภิบาล
31 โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ เพือปรับปรุ งภูมิทศั น์เดิมให้มีความ
ศาลเจ้าแม่ธรณี บีบมวยผม เหมาะสมและสวยงาม
โรจนเดช

อาคารเอนกประสงค์ ขนาด 18
ตารางเมตร งานทาสี ศาลเจ้าแม่
ธรณี ฯ งานทางเดินเท้าเข้าสู่ ตวั ศาล

งานปรับปรุ งขยายบ่อรับนํ$าจาก

450,000

-

-

ได้ภูมิทศั น์ทีมีความเหมาะสม

และสวยงาม

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 11. การเร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพื$นฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : 15. มีโครงสร้างพื$นฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
เป้ าหมาย
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

องค์พระแม่ธรณี ฯ งานโต๊ะวาง
กระถางธูป งานระบบไฟฟ้ า
ส่ององค์พระแม่ธรณี ฯ
32 โครงการปรับปรุ งทางเท้า เพือปรับปรุ งถนนเดิมให้
ถนนศรี จนั ทร์ช่วงตัดเขต เป็ นถนนทีได้มาตรฐาน
ทางรถไฟถึงตัดถนนหน้า
เมือง

ปูบล็อคนําทาง ความหนา 3
เซนติเมตร พื$นทีรวมไม่นอ้ ยกว่า

450 ตารางเมตร ติดตั$งอุปกรณ์
ประกอบถนน ไม่นอ้ ยกว่า 40 ชุด
ย้ายสิ งกีดขวางบนทางเท้า ทําทาง
ลาดคนพิการ ซ่อมแซมทางเท้าเดิม

ฝาบ่อพักท่อระบายนํ$า ช่องรับ
นํ$าเดิมและทาสี ตีเส้นขอบทาง

2,900,000

-

-

ได้ถนนทีได้มาตรฐาน
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 11. การเร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพื$นฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : 15. มีโครงสร้างพื$นฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
เป้ าหมาย
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
33 โครงการก่อสร้างปรับปรุ ง เพือปรับปรุ งห้องเดิมให้ได้มาตรฐาน ทําการก่อสร้างต่อเติมห้องนํ$า
ห้องนํ$าภายในห้องสมุด
ชายเพิม 2 ห้อง ทีปั สสะวะ 10 ที
เด็กสวนรัชดานุสรณ์
อ่างล้างมือ 6 ที และเปลียน
สุขภัณฑ์เดิมใหม่ทาํ การก่อสร้าง
ห้องนํ$าหญิงเพิม 5 ห้อง อ่างล้าง
มือ6ที และเปลียนสุขภัณฑ์เดิม
ใหม่ ทําการก่อสร้างทีเก็บของ
เพิม 22.5 ตร.ม.และก่อสร้าง
รั$วบังสายตาโดยรอบ
34 โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ เพือปรับปรุ งพื$นทีเดิมให้ได้เป็ น
บริ เวณริ มสระนํ$าภายใน สถานทีพักผ่อนหย่อนใจ
พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัด
ขอนแก่น

ทําการปรับปรุ งทางวิงเดิม ทําการ
ปูแอสฟัลส์ติกคอนกรี ตหนาไม่
น้อยกว่า 5 เซนติเมตร พื$นที
ไม่นอ้ ยกว่า 1,440 ตารางเมตร

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
538,000
- ได้หอ้ งนํ$าทีได้มาตรฐาน
และเพียงพอต่อผูใ้ ช้บริ การ

730,000

-

-

ประชาชนสามารถใช้พ$นื ที
สําหรับพักผ่อนหย่อนใจ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการช่าง

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 11. การเร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพื$นฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : 15. มีโครงสร้างพื$นฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
เป้ าหมาย
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท)
7,000,000
- ได้แนวกําแพงทีได้มาตรฐาน
สํานักการช่าง
และใช้เป็ นสถานทีพักผ่อน
และออกกําลังกาย

35 ค่าก่อสร้างกําแพงป้ องกัน เพือป้ องกันการพังทลายของตลิง
ตลิงบึงแก่นนคร ช่วงท่านํ$า ท่านํ$า
เจ้าพ่อมเหศักดิaถึงท่านํ$า
วัดกลาง

ก่อสร้างกําแพงป้ องกันตลิงเป็ น
ระยะทางไม่นอ้ ยกว่า 190 ม.
ตามแบบมาตรฐานเทศบาล
นครขอนแก่น

36 ค่าก่อสร้างปรับปรุ ง ฝาปิ ด เพือปรับปรุ งฝาปิ ดบ่อพักเดิมให้ได้
บ่อพักในผิวจราจร บริ เวณ มาตรฐาน
ภายในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น

ก่อสร้างปรับปรุ งฝาปิ ดบ่อพักใน
ผิวจราจร บริ เวณภายในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น เป็ นฝา
ปิ ดเหล็กหล่อ จํานวน ไม่นอ้ ย
กว่า 280 ฝา

7,504,000

-

-

ได้ถนนทีได้มาตรฐาน
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการช่าง

37 โครงการก่อสร้างทางเท้า เพือปรับปรุ งทางเท้าเดิม ให้ผพู ้ ิการ
เพือคนพิการ(โครงการ สามาถใช้งานได้
นําร่ องหน้า รพ.ศูนย์
ขอนแก่น)

ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.หนา 0.10
เมตร กว้างไม่นอ้ ยกว่า 1.20 เมตร
ระยะทางรวมไม่นอ้ ยกว่า 730
เมตร พร้อมบล็อกคอนกรี ต

1,399,000

-

-

ได้ทางเท้าทีได้มาตรฐาน
ผูพ้ ิการมีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 11. การเร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพื$นฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : 15. มีโครงสร้างพื$นฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
เป้ าหมาย
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

สําหรับคนพิการทางสายตา
งานบล็อคคอนกรี ตโคนต้นไม้
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 23 ชุด งาน
ซ่อมแซมบล็อกคอนกรี ตเดิมที
ชํารุ ด พื$นทีไม่นอ้ ยกว่า 100 ตร.ม.
เพือใช้ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของ
ทางเทศบาล

โครงป้ ายสแตนเลสกล่อง เบอร์
304 ขนาด 0.80x1.20 ม. สําหรับ
ใส่ป้ายไวนิล โครงสแตนเลส
กล่องตั$งอยูบ่ นเสาเหล็กความ
สูงรวมไม่นอ้ ยกว่า 3.55 ม.

221,400

-

-

ประชาชนสามารถรับรู ้ข่าว
สารของทางเทศบาลได้อย่าง
ทัวถึง

สํานักการช่าง

39 โครงการก่อสร้างโครงป้ าย เพือใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
โฆษณาสําหรับติดตั$งป้ าย ทางเทศบาล
ไวนิล ชนิด 2 แผ่น

โครงป้ ายสแตนเลสกล่อง เบอร์
304 ขนาด 2.40 x 2.40 ม.
สําหรับใส่ป้ายไวนิล จํานวน

231,000

-

-

ประชาชนสามารถรับรู ้ข่าว
สารของทางเทศบาลได้อย่าง
ทัวถึง

สํานักการช่าง

38 โครงการก่อสร้างป้ าย
โฆษณาเสาเดียวติดตั$ง
ภายในถนน ซอย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 11. การเร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพื$นฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : 15. มีโครงสร้างพื$นฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
เป้ าหมาย
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

2 แผ่นป้ าย
40 โครงการก่อสร้างโครงป้ าย เพือใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
โฆษณาสําหรับติดตั$งป้ าย ทางเทศบาล
ไวนิล ชนิด 3 แผ่น

โครงป้ ายสแตนเลสกล่อง เบอร์
304 ขนาด 2.40 x 3.60 ม.
สําหรับใส่ป้ายไวนิล จํานวน
3 แผ่นป้ าย

2,030,000

-

-

ประชาชนสามารถรับรู ้ข่าว
สารของทางเทศบาลได้อย่าง
ทัวถึง

สํานักการช่าง

41 โครงการก่อสร้างบ่อรวบ เพือบริ หารจัดการ การกําจัดขยะให้มี
รวมนํ$าซะขยะ พร้อมสถานี ประสิ ทธิภาพ
สูบบริ เวณหลุมฝังกลบขยะ
บ้านคําบอน

บ่อรวบรวมนํ$าซะขยะ พร้อม
22,002,000
สถานีสูบ บริ เวณหลุมฝังกลบ
ขยะบ้านคําบอน งบประมาณ
ค่าก่อสร้าง 73,340,000 บาท โดย
ใช้งบประมาณจากกองทุนส่ง
เสริ มกิจการเทศบาล จํานวน
51,338,000 บาทและใช้งบ
ประมาณเทศบาล จํานวน

-

-

การกําจัดขยะเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและไม่กระทบ
ต่อสิ งแวดล้อม

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 11. การเร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพื$นฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : 15. มีโครงสร้างพื$นฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
เป้ าหมาย
ที,
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

22,002,000 บาท โดยก่อหนี$
ผูกพันข้ามปี งบประมาณ
ปี 2556-2557
42 โครงการปรับปรุ งผิว
เพือปรับปรุ งถนนเดิมให้เป็ นถนน
จราจรเพิมเติมถนนประ ทีได้มาตรฐาน
ชาสโมสร ช่วงถนนกลาง
เมือง ถึงถนนหน้าเมือง

รื$ อผิวจราจรเดิมพร้อมคันหิ น
ค.ส.ล.เดิมออก พร้อมขนทิ$ง
แล้วทําการก่อสร้างผิวจราจร
ค.ส.ล.ความหนา 0.20 เมตร
มีพ$ืนทีผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า
400 ตารางเมตร พร้อมงาน
คันหิ น ค.ส.ล.

523,000

-

-

ได้ถนนทีได้มาตรฐาน
สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
เป้ าประสงค์ : มีสิงแวดล้ อมทีดีต่อการดํารงชีวติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 12. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
เป้ าประสงค์ (Goal) : 16. มีสิงแวดล้อมทีดีต่อการดํารงชีวติ
ที,

โครงการ

1 โครงการถังข้าวหมู
ฟื7 นฟูชีวติ

วัตถุประสงค์
- รณรงค์คดั แยกขยะย่อย
สลายจากร้านอาหาร ตลาด
ไปทําเป็ นปุ๋ ย
- พัฒนาศักยภาพเครื อข่าย
เกษตรกรผลิตปุ๋ ยจากขยะ
อินทรี ย ์
- ส่งเสริ มเครื อข่ายเกษตรกร
ให้มีส่วนร่ วมในการผลิตและ
ใช้ผลผลิตปุ๋ ยจากเศษอาหาร
-สร้างเครื อข่ายเกษตรกร
ปลอดสารพิษและนําผลผลิต
ออกสู่ตลาด

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- คัดแยกขยะย่อยสลายจาก
ร้านอาหาร ตลาดไปทําเป็ นปุ๋ ย
ไม่นอ้ ยกว่า 4,000 กก.ต่อวัน
- ขยายกําลังการผลิตปุ๋ ยให้
สามารถรองรับขยะได้
ไม่นอ้ ยกว่า 4 ตัน
- พัฒนากองทุนกลุ่มเกษตรกร
โครงการถังข้าวหมูฟ7ื นฟูชีวติ
ให้ร่วมผลิตปุ๋ ย จําหน่ายปุ๋ ย
และจัดซื7อวัสดุหมุนเวียนใน
การผลิตปุ๋ ยจากขยะอินทรี ย ์
- พัฒนาวิจยั กระบวนการกําจัด
ขยะอินทรี ยร์ ู ปแบบอืนๆและ
ผลผลิตของโครงการถังข้าว
หมูฟ7ื นฟูชีวติ

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
160,000 160,000 160,000 - ลดปริ มาณขยะอินทรี ย ์
ทีต้องนําไปกําจัด อย่าง
น้อย 4 ตันต่อวัน

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 12. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
เป้ าประสงค์ (Goal) : 16. มีสิงแวดล้อมทีดีต่อการดํารงชีวติ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

720,000 720,000 720,000 - สร้างเครื อข่ายลดคาร์บอน
- พัฒนาสู่นครขอนแก่น
เมืองคาร์บอนตํา

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

- ร้านอาหาร ตลาดและแหล่ง
ทีมีขยะอินทรี ยร์ ่ วมโครงการ
ไม่นอ้ ยกว่า 50 แห่ง
- มีเครื อข่ายเกษตรกรปลอด
สารพิษร่ วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 150 คน
- มีการนําผลิตภัณฑ์ออก
จําหน่ายในตลาดอย่างน้อย
48 ครั7ง
2 โครงการคนขอนแก่น
หัวใจไร้มลพิษ
(low carbon city)

-เพือสนับสนุนการจัดการองค์กร
-เพือสนับสนุนการจัดการ
ปลอดขยะ khonkaen low carbon
กิจกรรมลดคาร์บอนของ
city ประกอบด้วยยุทธศาสตร์
เครื อข่ายลดคาร์บอน
ด้านสังคมแห่งต้นไม้ เช่น โครงการ
โรงเรี ยนในสวน ยุทธศาสตร์สงั คม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 12. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
เป้ าประสงค์ (Goal) : 16. มีสิงแวดล้อมทีดีต่อการดํารงชีวติ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

ไร้มลพิษ เช่น โครงการนครขอน
แก่นองค์กรปลอดขยะ ยุทธศาสตร์
สังคมพิชิตพลังาน เช่น โครงการ
car pool ยุทธศาสตร์สงั คมบริ โภค
อย่างยังยืน มาตรการลดใช้พลังงาน
ผลิตไบโอดีเซล
3 เครื อข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสุขพิทกั ษ์
สิ งแวดล้อม

- สร้างเครื อข่ายในการเฝ้ าระวัง
สิ งแวดล้อมและการลดปริ มาณขยะ
- เพือสนองนโยบายในเรื องการ
บริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ "ให้ผู ้
ทีอยูใ่ กล้ปัญหา เป็ นผูแ้ ก้ปัญหานั7น"

- ยกระดับเครื อข่าย
แรงงานคัดแยกขยะนอก
ระบบ 1 ครั7ง จํานวน 150 คน
- จัดประชุมสร้างเครื อข่าย
พัฒนาสิ งแวดล้อม 4 ครั7ง
จํานวน 600 คน
- คัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น
ด้านสิ งแวดล้อม ด้านการ

53,000

53,000

53,000 -มีเครื อข่ายในการดําเนิน
งานด้านสิ งแวดล้อม
เช่น การดูแลสิ งแวดล้อม

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 12. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
เป้ าประสงค์ (Goal) : 16. มีสิงแวดล้อมทีดีต่อการดํารงชีวติ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

พัฒนารายได้
- จัดประชุมประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน
- กิจกรรมขอบคุณภาค
ประชาชน 200 คน
4 กล่องคอนกรี ตหมักปุ๋ ย
ฝังกลบประยุกต์

- การคัดแยกขยะจําพวก
เศษผัก ผลไม้ มาผลิตปุ๋ ย
การต่อยอดส่งเสริ มให้ชุมชน
จัดการขยะในชุมชน

- อบรมพนักงานในการคัด
แยกขยะจําพวกเศษผักผลไม้
และการนํามาผลิตปุ๋ ยแบบ
กล่องคอนกรี ต
- จัดทํากล่องคอนกรี ตหมัก
ปุ๋ ยแบบฝังกลบประยุกต์
- เตรี ยมวัสดุในการทําปุ๋ ย
ประกอบด้วย เศษผัก ผลไม้
และดินแดง

100,000 100,000 100,000 - ลดปริ มาณขยะทีต้อง
นําไปทิ7งยังทีฝังกลบ

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 12. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
เป้ าประสงค์ (Goal) : 16. มีสิงแวดล้อมทีดีต่อการดํารงชีวติ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

- นําร่ องการผลิตปุ๋ ย15กล่อง
โดยกลุ่มพนักงาน
- ขยายผลลงชุมชนทีเข้า
ร่ วมโครงการลดปริ มาณขยะ
5 ชุมชนวัดร่ วมใจลดสร้าง
ขยะ ณ ต้นทาง

- มุ่งเน้นการปรับเปลียนพฤติกรรม - ชุมชน จํานวน 5 แห่ง
การคิดจากผูส้ ร้างขยะ
- วัด 5 แห่ง
- ค้นหาวิธีแบบมีส่วนร่ วม
ชุมชน
- หาวิธีไม่ก่อขยะ
- เวทีแลกเปลียนความคิด
เห็น/ระดมความคิดเห็น
ค้นหาปั ญหา/สนับสนุน
และติดตาม 3 ครั7งต่อชุมชนๆ
ละ 20 คน
- จัดอบรมหลักสูตรการคัด
แยกขยะและการใช้ประ

104,000 104,000 104,000 - การคัดแยกขยะและการ
ใช้ประโยชน์จากขยะ

สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 12. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
เป้ าประสงค์ (Goal) : 16. มีสิงแวดล้อมทีดีต่อการดํารงชีวติ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โยชน์จากขยะ
- จัดทําแผนแบบมีส่วนร่ วม
และเลือกวิธีทีจัดการขยะ
เหมาะสม
วัด
- ค้นหาเครื อข่ายวัดที
ประสงค์เข้าร่ วมโครงการ
- ประชุมแลกเปลียนและ
จัดอบรมหลักสูตรคัดแยก
ขยะและการใช้ประโยชน์
จากขยะ
-สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และ
สาธิตแนวทางปฏิบตั ิ
- พัฒนาเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้
ด้านการจัดการขยะ

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 12. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
เป้ าประสงค์ (Goal) : 16. มีสิงแวดล้อมทีดีต่อการดํารงชีวติ
ที,

โครงการ

6 ชุมชนวัดร่ วมใจลดสร้าง
ขยะ ณ ต้นทาง

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- มุ่งเน้นการปรับเปลียนพฤติกรรม - ชุมชน จํานวน 5 แห่ง
การคิดจากผูส้ ร้างขยะ
- วัด 5 แห่ง
- ค้นหาวิธีแบบมีส่วนร่ วม
ชุมชน
- หาวิธีไม่ก่อขยะ
- เวทีแลกเปลียนความคิด
เห็น/ระดมความคอดเห็น
ค้นหาปั ญหา/สนับสนุน
และติดตาม 3 ครั7งต่อชุมชนๆ
ละ 20 คน
- จัดอบรมหลักสูตรการคัด
แยกขยะและการใช้ประ
โยชน์จากขยะ
- จัดทําแผนแบบมีส่วนร่ วม
และเลือกวิธีทีจัดการขยะ
เหมาะสม

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
80,000 80,000 80,000 - การคัดแยกขยะและการ
ใช้ประโยชน์จากขยะ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอืน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 12. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
เป้ าประสงค์ (Goal) : 16. มีสิงแวดล้อมทีดีต่อการดํารงชีวติ
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
วัด
- ค้นหาเครื อข่ายวัดที
ประสงค์เข้าร่ วมโครงการ
- ประชุมแลกเปลียนและ
จัดอบรมหลักสูตรคัดแยก
ขยะและการใช้ประโยชน์
จากขยะ
-สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และ
สาธิตแนวทางปฏิบตั ิ
- พัฒนาเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้
ด้านการจัดการขยะ

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 12. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
เป้ าประสงค์ (Goal) : 16. มีสิงแวดล้อมทีดีต่อการดํารงชีวติ
ที,

โครงการ

7 สร้างเครื อข่ายผูค้ ดั แยกขยะ

วัตถุประสงค์
- เพือสร้างแนวร่ วมในการคัดแยก
ขยะ เป้ าหมาย ร้านรับซื7อของเก่า
ซาเล้ง

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ประชุมแลกเปลียนแนวทาง
เครื อข่ายร้านรับซื7อของเก่า
- อบรมให้ความรู ้ (ให้
พร้อมกับการออกประเมิน)
- ความปลอดภัยในการทํางาน
(ขยะอันตราย อาชีวอนามัย)
- กฏหมายทีเกียวข้องกับการ
รับซื7อของเก่า
- รวบรวมสถิติการคัดแยกขยะ
- ประเมินมาตรฐานร้านค้าของ
เก่าและมอบป้ ายร้านรี ไซเคิล
มาตรฐาน (ร้านรับซื7อของเก่า
สี เขียว)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
27,000 27,000 27,000 - ค้าหาเครื อข่ายคัดแยกขยะ
รวบรวมจัดทําทะเบียน
- อบรมให้ความรู ้ดา้ นความ
ปลอดภัยในการทํางาน (การ
ป้ องกันการติดเชื7อ และขยะ
กฏหมายทีเกียวข้องกับการ
รับซื7อของเก่า
- มอบเสื7 อกัก\ สัญลักษณ์ซาเล้ง

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 12. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
เป้ าประสงค์ (Goal) : 16. มีสิงแวดล้อมทีดีต่อการดํารงชีวติ
ที,

โครงการ

8 จัดการขยะอันตราย

วัตถุประสงค์
- การส่งเสริ มเครื อข่ายในการคัด
แยกขยะอันตรายออกไปกําจัดด้วย
วิธีการทีเหมาะสม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ค้นหาเครื อข่ายคัดแยกขยะ
ขยะพิษ
- ประชาสัมพันธ์ไปยังเครื อ
ข่ายและเป้ าหมายอืน ๆ
- ตั7งจุดดักรับขยะพิษและ
เก็บรวบรวมตามแผน
- ส่งกําจัดอย่างถูกวิธี
- ออกหน่วยเชิงรุ กในชุมชน
เพือกระตุน้
- ประชุมเครื อข่ายเพือแลก
เปลียนเรี ยนรู ้
- บันทึกสถิติและสรุ ปผลโครงการ

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
60,000 60,000 60,000 - ลดปริ มาณขยะทีต้อง
นําไปทิ7งยังทีฝังกลบ
ไม่ตากว่
ํ า 60 กก./วัน
- ลดปั ญหาการปนเปื7 อน
ของขยะพิษต่อสิ งแวดล้อม
- นําขยะรี ไซเคิลกลับมาใช้
ประโยชน์ เพิมรายได้
- ชุมชน ครัวเรื อน วัด
หน่วยงาน โรงเรี ยน

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน
เป้ าประสงค์ : มีนักท่ องเทีย" วและการลงทุนทีเ" พิม" มากขึน&

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 13. การพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 17. มีนกั ท่องเทียวและการลงทุนทีเพิมมากขึ$น
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการแลกเปลียนความ - เพือเป็ นการส่งเสริ มความ
สัมพันธ์ระหว่างเมือง
สัมพันธ์ระหว่างประเทศคู่มิตรของ
เทศบาลนครขอนแก่นและต่าง
ประเทศอืนๆ
- เพือประโยชน์ดา้ นการพัฒนา
องค์กรและชุมชนเมือง
- เพือส่งเสริ มการท่องเทียวและการ
ลงทุน ด้านการศึกษา ฯลฯ

- มีการจัดการและ/หรื อการ
จัดประชุมระหว่างประเทศ
-มีกิจกรรมทีส่งเสริ มความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ทั$งประเทศคู่มิตรของ
เทศบาลนครขอนแก่นและ
ต่างประเทศอืนๆ ซึงริ เริ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน)

2 โครงการถนนคนเดิน
ขอนแก่น

- มีการจัดการและ/หรื อ
การจัดประชุมร่ วมกับกลุ่ม
ปั ญจมิตร
- มีกิจกรรมเพือส่งเสริ ม
การลงทุนและการท่องเทียว
ในจังหวัดขอนแก่น

- เพือพัฒนาการใช้ประโยชน์
ของพื$นทีสาธารณะและส่งเสริ ม
คุณภาพชีวติ จากการจัด "กิจกรรม
ถนนคนเดิน"
- เพือกระตุน้ เศรษฐกิจชุมชนให้ดีข$ ึน
- เพือส่งเสริ มการท่องเทียวในจังหวัด
ขอนแก่นให้เป็ นทีแพร่ หลาย

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
400,000 400,000 400,000 - เกิดการกระชับความสัม
พันธ์และดําเนินกิจกรรม
ทีเป็ นประโยชน์ระหว่าง
ประเทศคู่มิตรของเทศบาลฯ
- การริ เริ มความสัมพันธ์
กับองค์กรต่างประเทศอืนๆ
ซึงส่งผลต่อการพัฒนาด้าน
ท่องเทียว เศรษฐกิจและ
การลงทุน
698,200 698,200 698,200 - พื$นทีสาธารณะในเขต
เทศบาลนครขอนแก่นได้รับ
การพัฒนาและนํามาใช้ให้
เกิดประโยชน์
- เกิดการกระตุน้ เศรษฐกิจ
และพัฒนาการท่องเทียว

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 13. การพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 17. มีนกั ท่องเทียวและการลงทุนทีเพิมมากขึ$น
ที,

โครงการ

3 โครงการเทนนิสสูงอายุ
ขอนแก่นโอเพ่น 2557

วัตถุประสงค์
- เพือเป็ นการส่งเสริ มการท่องเทียว
กระตุน้ ให้เกิดการเดินทางท่องเทียว
ภายในจังหวัดและภูมิภาคอืนมาเยือน
จังหวัดขอนแก่น เกิดการหมุนเวียน
เงินตรา
- เพือเป็ นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเทียวของจังหวัดขอนแก่น
ให้เป็ นทีรู ้จกั แพร่ หลายยิงขึ$น
- เพือเสริ มและพัฒนากีฬาเทนนิส
ให้มีการเล่นแพร่ หลายมากยิงขึ$น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส
สําหรับผูส้ ูงอายุ ประกอบ
ด้วยนักกีฬาเทนนิสจาก
ทุกภูมิภาคของประเทศไทย
นักเทนนิสจากประเทศลาว
เวียดนาม และผูต้ ิดตาม
ไม่นอ้ ยกว่า 600 คน

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท)
50,000 50,000 50,000 - มีการเดินทางมายังจังหวัด
สํานักปลัดเทศบาล
ขอนแก่น เกิดการกระจาย
(เงินอุดหนุนหน่วยงานอืน)
รายได้เข้าสู่จงั หวัดขอนแก่น
และจังหวัดทีนักกีฬาต้อง
เดินทางผ่าน เป็ นค่าพาหนะ
ค่าทีพัก ค่าอาหารและอืนๆ
- ทําให้แหล่งท่องเทียวของ
จังหวัดขอนแก่นเป็ นทีรู ้จกั
แพร่ หลายมากยิงขึ$น
- ทําให้ประชาชนผูส้ ูงอายุ
มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยการออกกําลัง
กาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 13. การพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 17. มีนกั ท่องเทียวและการลงทุนทีเพิมมากขึ$น
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

4 กิจกรรมส่งเสริ มการท่อง เพือส่งเสริ มการท่องเทียวและกระตุน้
เทียวและกระตุน้ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประกอบด้วย
1.การจัดกิจกรรมเฉลิมมหานคร
ฉลองศาลหลักเมือง ระหว่าง
วันที 1-5 ธค.56 (1,900,000 บาท)
2.การจัดกิจกรรมมหัศจรรย์
พันธุ์ไม้นานาชาติ ระหว่างวันที
25 ธค.56 -5 มค.57 (3,000,000 บาท)
3.การจัดกิจกรรมส่งท้ายปี เก่า
ต้อนรับปี ใหม่ ระหว่างวันที
25 ธค.56 - 1 มค.57 (1,700,000 บาท)
4.การจัดกิจกรรมประดับตกแต่ง
ไฟฟ้ าประดับบริ เวณพื$นทีจัดกิจ
กรรมสําคัญของเมือง บริ เวณ
สวนสาธารระประตูเมืองเฟส 1
และเฟส 2,บริ เวณถนนศรี จนั ทร์

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
8,600,000 8,600,000 8,600,000 จํานวนนักท่องเทียวและนัก
ลงทุนเพิมมากขึ$น รวมทั$ง
ก่อให้เกิดผลดีกบั ระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของเมือง
ขอนแก่น

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ
สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
พันธกิจ : 3. การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : 13. การพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน
เป้ าประสงค์ (Goal) : 17. มีนกั ท่องเทียวและการลงทุนทีเพิมมากขึ$น
ที,

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ช่วงจากถนนรถไฟถึงถนน
มิตรภาพและประตูเมือง ,บริ เวณ
สวนสาธารณะและโดยรอบ
ศาลหลักเมือง (2,000,000 บาท)

งบประมาณและทีม, า
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคี, าดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีร, ับผิดชอบ

บทที 6
การนําแผนพัฒนาสามปี ไปสู่ การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน เป็ นหน่ วยงานของรัฐทีใกล้ชิดกับประชาชนมากทีสุ ดและ
เป็ นองค์กรทีมีความสําคัญเป็ นอย่างยิงต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ทีได้รับมอบหมายจากส่ วนราชการทีถ่าย
โอนมาให้กบั ท้องถินซึ งเป็ นรากฐานต่อการพัฒนาในระดับประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการขั0น
พื0 น ฐานให้ ก ับ ประชาชนในพื0 น ที ของตนได้อย่างครบถ้วน ทัวถึ ง และเข้าถึ งได้ง่าย จะเห็ น ได้ว่าการ
บริ หารงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินจะใช้ “แผนพัฒนาท้ องถิน” เป็ นเครื องมือในการบริ หารงาน
อันเป็ นเครื องมือทีสําคัญประการหนึ งทีจะทําให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน สามารถดําเนิ นงานได้ตาม
เป้ าหมายทีวางไว้ “การวางแผน” จึงเป็ นการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายที
ปรารถนา เปรี ยบเสมือนเป็ นสะพานเชื อมโยงระหว่างปั จจุบนั และอนาคต เป็ นการคาดการณ์ สิงทียังไม่
เกิ ดขึ0 น ฉะนั0น การวางแผนจึ งเป็ นกระบวนการทางสติ ปัญญาที พิจารณา กําหนดแนวทางปฏิ บตั ิงาน มี
รากฐานการตัดสิ นใจตามวัตถุ ประสงค์ ความรู ้ และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพิ นิจ จึงจําเป็ นต้องมี การ
กําหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการทํางานเพือพัฒนาท้องถินและสามารถบ่งชี0 ความสําเร็ จของแผนได้
ด้วย “ระบบติดตาม” จึงเป็ นเครื องมือสําคัญทีช่วยในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงาน รวมถึง
“ระบบประเมินผล” ที คอยเป็ นตัวบ่งชี0 ว่าผลจากการดําเนิ นงานเป็ นไปและบรรลุ ตามเป้ าหมายหรื อไม่
อย่างไร เพือนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุ ง แก้ไข ขยายขอบเขตหรื อแม้แต่ยตุ ิการดําเนินงาน
เนื องด้วยการติ ดตามแบบประเมิ น ผลโครงการ เป็ นหน้าที ที สําคัญ อย่างหนึ งในการ
ดําเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน องค์กรปกครองท้องถิน จึงจําเป็ นต้องมีองค์กรทีทําหน้าที
ติดตามและประเมินผลการพัฒนา สําหรับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ นนั0น ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิน พ.ศ. :;<= หมวด > การติดตามและประเมินผล กําหนดไว้ ดังนี0
ข้อ 28 ให้ผูบ้ ริ หารส่ วนท้องถิ นแต่งตั0งคณะกรรมการติ ดตามประเมิ นผลแผนพัฒนา
ท้องถิน ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถินทีสภาท้องถินคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผูแ้ ทนประชาคมท้องถินทีประชาคมท้องถินคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผูแ้ ทนหน่วยงานทีเกียวข้องทีผูบ้ ริ หารท้องถินคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่ วนการบริ หารทีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผูท้ รงคุณวุฒิทีผูบ้ ริ หารท้องถินคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยให้ค ณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ งคนทํา หน้า ที ประธานคณะกรรมการและ
กรรมการ อีกหนึ งคนทําหน้าทีเลขานุ การของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับคัดเลือก
อีกได้
มีหน้ าที
- กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ งได้จากการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาต่ อ
นายกเทศมนตรี เพือให้นายกเทศมนตรี เสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถินทราบโดยทัวกัน อย่างน้อยปี ละหนึ งครั0ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
นอกจากนี0 คณะกรรมการดังกล่ าว ยังแต่งตั0งคณะอนุ กรรมการติ ดตามและประเมิ นผล
โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลประจําสํานัก /กองต่า งๆเพื อดําเนิ นการตามที คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลได้วางแนวทาง และมอบหมายให้ดาํ เนินการ
วัตถุประสงค์ การติดตามและประเมินผล
เพื อปรั บ ปรุ ง การดํา เนิ น งาน ควบคุ ม กํา กับ การปฏิ บ ัติ ง านโครงการให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ทีตั0งไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
1. สร้ างระบบการรายงานผลการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาสามปี ให้เป็ นระบบ
และต่อเนื อง เพือติดตามความก้าวหน้า ปั ญหาและอุปสรรคในการนําแผนงาน / โครงการไปสู่ การปฏิบตั ิ
และนําผลที ได้มาปรับปรุ งการดําเนิ นงานโครงการให้บรรลุเป้ าหมาย รวมทั0งพิจารณาตัดสิ นใจในการ
ดําเนินงานโครงการในอนาคต
2. สร้ า งกลไกการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาสามปี การติ ด ตามและ
ประเมินผล เป็ นกระบวนการทําให้ทราบถึ งผลการดําเนิ นงานขององค์กร ว่าสามารถบรรลุ จุดมุ่งหมาย
และเป้ าหมายที ได้ก าํ หนดไว้หรื อไม่ ซึ งผลที ได้จากการติ ดตามประเมิ น ผล ถื อ เป็ นข้อมู ล ย้อนกลับ
(Feedback) ที จะนํามากําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ ขององค์กรในอนาคต โดย
สามารถจําแนกการติดตามและประเมินผล ได้ดงั นี0
การติดตามผล เป็ นกระบวนการและวิธีการในการติดตามการปฏิบตั ิงาน ว่าเป็ นไปตาม
เป้ าหมายทีกําหนดไว้หรื อไม่ อย่างไร ทั0งในเชิ งปริ มาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยมีกระบวนการ

&
ติ ด ตามผลอย่ า งเป็ นระบบ และมี ค วามต่ อ เนื อง เพื อนํ า ข้อ มู ล มาใช้ ใ นการปรั บ แผนพัฒ นาให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ และนําไปสู่ การปฏิบตั ิให้บรรลุตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้
การประเมินผล เป็ นกระบวนการในการเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานกับแผนทีกําหนด
ไว้ รวมถึ งการศึ กษาปั ญ หาที เกิ ดขึ0 นในทางปฏิ บ ตั ิ เพื อนําผลที ได้จากการประเมิ นมาใช้ในการแก้ไข
ปรับปรุ ง หรื อการขยายขอบเขต หรื อการยุติการดําเนิ นงาน การประเมินผลจึงเป็ นสิ งทีจะบ่งชี0วา่ แผนที
กําหนดไว้ได้มี ก ารปฏิ บ ตั ิ ห รื อไม่ อย่างไร รวมทั0งยังเป็ นตัวชี0 วดั ว่า แผนที ได้ดาํ เนิ นการไปแล้วนั0น
ได้ผลอย่างไร บรรลุผลลัพธ์ตามทีกําหนดไว้หรื อไม่
กระบวนการติดตามและประเมินผล
1. การติ ดตามและประเมิ นผลของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. :;57 – :;;S )
เทศบาลนครขอนแก่น กําหนดการติดตามและประเมินผลในระหว่างดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
กําหนดจะดําเนิ นการเป็ นรายไตรมาสทุ ก 3 เดื อน เพือให้ทราบถึ งความก้าวหน้าในการดําเนิ นงานใน
ระยะต่า ง ๆ ว่ามี ผ ลสํ า เร็ จเพี ย งใด เมื อเปรี ย บเที ย บกับ เป้ าหมาย และปั ญ หาอุ ป สรรคที ทํา ให้ ก าร
ดําเนินงานล่าช้า และนําผลทีได้มาปรับกลยุทธ์การดําเนินงาน
:. เมื อสิ0 น ปี งบประมาณ เทศบาลนครขอนแก่ น จะจัด ให้ มี ก ารติ ด ตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ การพัฒนา โดยเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานในรอบปี กับค่าเป้ าหมายทีกําหนดไว้
ในแต่ละตัวชี0 วดั (KPIs) ว่าสามารถบรรลุ ตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้ หรื อไม่ อย่างไร เพือให้ทราบถึ ง
ผลสัมฤทธิY ความสําเร็ จ และการบรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ในการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนา ตลอดจน
ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินแผนงาน โครงการพัฒนาทีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี
3. นําข้อมู ล ที ได้จากการประเมิ น มาทบทวน แก้ไ ขปรั บ ปรุ ง หรื อ การขยาย
ขอบเขต หรื อการยุติการดําเนิ นงาน ปรับแผนพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพและนําไปสู่ การปฏิ บตั ิให้บรรลุ
ตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้ สามารถตอบสนองต่อปั ญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริ ง

เบอร์ โทรศัพท์ หน่ วยงานต่ างๆ
ของเทศบาลนครขอนแก่ น
สํานักงานเทศบาลนครขอนแก่น
โทรสาร (แฟกซ์)
ห้องนายกเทศมนตรี
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการคลัง
สํานักการช่าง
สํานักการศึกษา
สํานักการสาธารณสุ ขและสิ5 งแวดล้อม
สํานักสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
สถานธนานุบาล แห่งที5 :
สถานธนานุบาล แห่งที5 ;
โรงเรี ยนเทศบาลสวนสนุก
โรงเรี ยนเทศบาลวัดกลาง
โรงเรี ยนเทศบาลคุม้ หนองคู
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทัน
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
โรงเรี ยนเทศบาลโนนหนองวัด
โรงเรี ยนเทศบาลโนนชัย
โรงเรี ยนเทศบาลสามเหลี5ยม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านตูม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านศรี ฐาน
ศูนย์ดบั เพลิงเทศบาล
ศูนย์ดบั เพลิงเมืองเก่า
ศูนย์ดบั เพลิงหนองแวง

043-221202, 043-224818
043-224390, 043-224301
043-224033
043-225151
043-221185
043-224030
043-221578
043-224031
043-225514
043-271210
043-221667
043-246150
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043-221823
043-222258
043-238119
043-225297
043-237590
043-222701
043-237589
043-237611
043-239967
043-225281
043-236978
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<=>-;;=@;G
043-234583

