คำนำ
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีเพิม่ เติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนคร
ขอนแก่น เล่มนี้ เป็นแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้าง
สังคมแห่ง ความสุข ” โดยได้ก าหนดโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับ แผนพั ฒนาสังคมและเศรษฐกิ จ
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นโยบายผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
นครขอนแก่น อันมีวัตถุประสงค์เพื่ อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอานาจหน้าที่ของเทศบาลนครขอนแก่นอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องเพิ่มเติม แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่นขึ้น
โดยถือปฏิบั ติตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพั ฒนาขององค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 4 วรรค 19 (การเพิ่มเติม หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน/โครงการที่ไม่มีอยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสามปี) และข้อ 22 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
สามปี ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการตาม (1) (2) (3)
เทศบาลนครขอนแก่ น หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า การจั ด ทาแผนพั ฒ นาสามปี เ พิ่ ม เติ ม
เปลี่ย นแปลง (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่น ดังกล่า ว จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและทางราชการต่อไป

เทศบาลนครขอนแก่น
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เหตุผลและความจาเป็น

บทที่ 1
เหตุผลและความจาเป็น

เหตุผลและความจาเป็น
ตามที่ เทศบาลนครขอนแก่น ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลนคร
ขอนแก่น พ.ศ.2558-2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ไปจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2558 ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ เมื่อวันที่ 9
กันยายน 2557 ประกอบกับได้จัดทาแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558-2560
เทศบาลนครขอนแก่น โดยได้อนุมัติและประกาศใช้ แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมฯ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
2557 แล้ว นั้น
เนื่องจาก เทศบาลนครขอนแก่น ยังมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินงานตามภารกิจ
ที่เพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น ตามภารกิจและอานาจหน้าที่ของเทศบาลนครขอนแก่น จึงจาเป็นต้องจัดทาโครงการพัฒนาที่
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อนาสู่การปฏิบัติให้
บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม
เปลี่ ย นแปลง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่ น ครั้งนี้ จะเกิ ด ประโยชน์สู งสุ ดแก่
ประชาชนเป็นสาคัญ โดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 4 วรรค 19 (การเพิ่มเติม หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน/
โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสามปี) และข้อ 22 การเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปีที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและความจาเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาร่ า งแผนพั ฒ นาสามปี เ พิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
3. ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

รายละเอีย ดโครงการในแผนพั ฒ นาสามปี เ พิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลง (ฉบั บ ที่ 3)
พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่ น
โครงการในแผนพั ฒ นาสามปี เ พิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลง(ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.25582560 เทศบาลนครขอนแก่ น โดยในปี 2558 มี จานวน 6 โครงการ งบประมาณ 225,192,000
บาท ปี 2559 จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 342,000 บาท ปี 2560 จานวน 1 โครงการ งบประมาณ
342,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3 ปี จานวน 8 โครงการ งบประมาณ 225 .876,000 บาท ภายใต้ยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ของเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้
เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 5 มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน จานวน 4 โครงการ ได้แก่
1.ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวบึงแก่นนคร โดยทาการก่อสร้างคลองน้า ค.ส.ล.ความยาว
ไม่น้อยกว่า 200 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 8 เมตร เทพื้น ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,500 ตารางเมตร ติดตั้งระบบปั้มน้า ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมงานภูมิสถาปัตย์ 1 รายการ
งบประมาณ 20,000,000 บาท
2.ก่อสร้างป้องกันตลิ่งช่วงลานหมอนขิดถึงท่าน้าวัดหนองแวง โดยทาการก่อสร้างท่า
น้าพร้อมแนวป้องกันตลิ่ง ระยะทางรวม 402 เมตร งบประมาณ 18,090,000 บาท
3.ก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลนครขอนแก่น โดยทาการก่อสร้างอาคาร ค.ล.ส.
จานวน 5 ชั้น รวมพื้นที่ใช้สอย 6,800 ตารางเมตร ติดตั้งลิฟท์, MDB Loadcenter, หม้อแปลงไฟฟ้า,
ระบบแสงสว่าง LED, ระบบ Solar cell, Fire Alarms, Fire pump, ระบบ CCTV, ระบบโทรศัพท์
สานักงาน, ระบบเครือข่าย, ระบบเครื่องเสียง, ระบบประปา, ระบบระบายน้าและระบบปรับอากาศ
งบประมาณ 185,000,000 บาท
4.ก่อสร้างปรับปรุง ผิวจราจรและทางเท้า ถนนเหล่าหนาดี ช่วงหน้าวัดนันทิการาม
โดยทาการรื้อทางเท้าเดิม เพื่อขยายพื้นที่ผิวจราจรเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร ก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 489 ตารางเมตร ก่อสร้างคันหินรางตื้นระยะทาง
รวมไม่น้อยกว่า 309 เมตร ก่อสร้างช่องระบายน้าเชื่อมกับบ่อพักน้าเดิม จานวนไม่น้อยกว่า 18 จุด ทาสี
น้ามันขอบคันหินพื้นที่ไม่น้อยกว่า 124 ตารางเมตร ทาสีตีเส้นจราจรพื้นที่จราจรพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 55
ตารางเมตร งบประมาณ 660,000 บาท

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
1. เพื่ อเป็ นการปรั บ ปรุงพั ฒนาแหล่งท่อ งเที่ย วที่ส าคัญ ของเมือง ซึ่ งปัจจุบั นชารุ ด
เสียหาย ให้อยู่ในสภาพที่ดีสวยงาม ไว้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยวทั่วไป
2. เพื่อให้มีอาคารสานักงานและพื้นที่ใช้สอยเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
และการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก
3. เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
4. เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 9 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
แนวทางการพั ฒ นา/เป้ า ประสงค์ ที่ 12 มี น วั ต กรรมการบริ ก ารใหม่ ๆ ที่ เ อื้ อ ต่ อ
ประชาชน กลุ่มธุรกิจและผู้รับบริการ จานวน 1 โครงการ ได้แก่
1.โครงการเทศบาลนี้มีรัก โดยผู้บริ หารและพนัก งานเทศบาลได้ออกพบปะกั บ
ประชาชนและบริการงานในด้านต่าง ๆ ตามภารกิจของเทศบาล สร้างความใกล้ชิด และสร้างความ
ร่วมมื อ ระหว่า งเทศบาล หน่วยงานราชการกั บประชาชน ด้วยการรับฟั งความคิดเห็นให้คาแนะนา
ตรวจสอบ รับทราบปัญหา รับเรื่ องร้องทุกข์อย่างใกล้ชิด เห็นสภาปัญหาอย่างแท้จริง แก้ไขปัญหาได้
ตรงจุดสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว งบประมาณ 342,000 บาท
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลได้ออกพบปะกับประชาชนและบริการงานใน
ด้านต่าง ๆ ตามภารกิจของเทศบาล สร้างความใกล้ชิดและสร้างความร่วมมือระหว่างเทศบาล หน่วยงาน
ราชการกับประชาชน ด้วยการรับฟังความคิดเห็นให้คาแนะนา ตรวจสอบ รับทราบปัญหา รับเรื่องร้อง
ทุกข์อย่างใกล้ชิด เห็นสภาปัญหาอย่างแท้จริง แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดสามารถสนองตอบความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 14 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง จานวน 1 โครงการ ได้แก่
1. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงรถปรับอากาศ โดยทาการบารุงรักษาและปรับปรุงรถ
ปรับอากาศ ให้สามารถใช้งานได้ดีเช่นเดิมและเพียงพอต่อความต้องการสาหรับใช้งานในกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น งบประมาณ 1,100,000 บาท
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
เพื่ อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพ ย์สิน ด้วยการบารุงรัก ษาและปรับปรุง รถปรับ
อากาศให้สามารถใช้งานได้ดีเช่นเดิมและเพียงพอต่อความต้องการสาหรับใช้งานในกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อรถคันใหม่ และเพื่อให้ผ่านการ
ตรวจสอบของกรมการขนส่งทางบกในการต่อทะเบียนประจาปี

บทที่ 2
สรุปรายละเอียดโครงการ

สรุปรายละเอียดแผนพั ฒ นาสามปี เ พิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่ น
สานักการช่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบ
ขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็น
นครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 5 มีระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ที่อยู่อาศัยและการลงทุน

โครงการพัฒนา
1.ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวบึงแก่นนคร โดยทาการก่อสร้าง
คลองน้า ค.ส.ล.ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 8
เมตร เทพื้น ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500
ตารางเมตร ติดตั้งระบบปั้มน้า ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมงาน
ภูมิสถาปัตย์ 1 รายการ งบประมาณ 20,000,000 บาท
2.ก่อสร้างป้องกันตลิ่งช่วงลานหมอนขิดถึงท่าน้าวัดหนองแวง
โดยทาการก่อสร้างท่าน้าพร้อมแนวป้องกั นตลิ่ ง ระยะทางรวม 402
เมตร งบประมาณ 18,090,000 บาท
3.ก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลนครขอนแก่น โดยทาการ
ก่อสร้างอาคาร ค.ล.ส. จานวน 5 ชั้น รวมพื้นที่ใช้สอย 6,800 ตาราง
เมตร ติดตั้งลิฟท์,MDB Loadcenter, หม้อแปลงไฟฟ้า, ระบบแสงสว่าง
LED, ระบบ Solar cell, Fire Alarms, Fire pump, ระบบ CCTV, ระบบ
โทรศัพท์สานักงาน, ระบบเครือข่าย, ระบบเครื่องเสียง, ระบบประปา,
ระบบระบายน้าและระบบปรับอากาศ งบประมาณ 185,000,000 บาท

สรุปรายละเอียดแผนพั ฒ นาสามปี เ พิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่ น
สานักการช่าง (ต่อ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบ
ขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็น
นครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 5 มีระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ที่อยู่อาศัยและการลงทุน

โครงการพัฒนา
4.ก่อสร้า งปรับ ปรุง ผิวจราจรและทางเท้า ถนนเหล่า นาดี ช่วง
ถนนหน้าเมืองถึงถนนดรุณสาราญ โดยทาการรื้อทางเท้าเดิม เพื่อขยาย
พื้นที่ผิวจราจรเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร ก่อสร้างถนน ค.
ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้ นที่ไม่ น้อยกว่า 489 ตารางเมตร
ก่อสร้างคันหิน รางตื้นระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 309 เมตร ก่อสร้าง
ช่องระบายน้าเชื่อ มกับบ่อพักน้าเดิม จานวนไม่น้อยกว่า 18 จุด ทาสี
น้ามันขอบคันหินพื้นที่ไม่น้อยกว่า 124 ตารางเมตร ทาสีตีเส้นจราจร
พื้นที่จราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 55 ตารางเมตร งบประมาณ 660,000 บาท

สรุปรายละเอียดแผนพั ฒ นาสามปี เ พิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่ น
สานักปลัดเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์
โครงการพัฒนา
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 9 พัฒนานวัตกรรมการ แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 12 มีนวัตกรรมการ
1. โครงการเทศบาลนี้มีรัก โดยผู้บริหารและพนักงานเทศบาล
ให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
บริการใหม่ ๆ ที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจและ
ได้ออกพบปะกับประชาชนและบริการงานในด้านต่าง ๆ ตามภารกิจ
ผู้รับบริการ
ของเทศบาล เพื่อรับฟังความคิดเห็น ให้คาแนะนา ตรวจสอบ รับทราบ
ปัญ หา รั บ เรื่ องร้อ งทุก ข์อ ย่ า ใกล้ ชิด เห็ นสภาพปัญ หาอย่ า งแท้ จ ริ ง
สร้ า งความใกล้ ชิ ด ระหว่ า งเทศบาลกั บ ประชาชนและสร้ า งความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน งบประมาณ 342,000
บาท

สรุปรายละเอียดแผนพั ฒ นาสามปี เ พิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่ น
สานักการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและ
ศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะ
สูง

แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 14 เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตาม
ยุทธศาสตร์เมือง

โครงการพัฒนา
1. ค่ า บ ารุง รั กษาและปรั บ ปรุง รถปรั บ อากาศ โดยท าการ
บารุงรักษาและปรับปรุงรถปรับอากาศ ให้สามารถใช้งานได้ดีเช่นเดิม
และเพี ยงพอต่อความต้องการส าหรับใช้งานในกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น งบประมาณ 1,100,000 บาท

บทที่ 3
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ (บาท)
จานวน
งบประมาณ (บาท)
จานวน
งบประมาณ (บาท)
จานวน
งบประมาณ (บาท)
โครงการ เงินเทศบาล เงินสะสม เงินกู้ กสท. โครงการ เงินเทศบาล เงินสะสม เงินกู้ กสท. โครงการ เงินเทศบาล เงินสะสม เงินกู้ กสท. โครงการ เงินเทศบาล เงินสะสม เงินกู้ กสท.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ logistic
ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้าง
พื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและ
นครแห่งการอยู่อาศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 5

4

-

203,750,000 20,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

1

342,000

-

1

1,100,000

-

6

1,442,000 203,750,000 20,000,000

203,750,000 20,000,000

-

1

342,000

-

-

1

342,000

-

-

3

1,026,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1,100,000

-

-

1

342,000

-

-

1

342,000

-

-

8

2,126,000 203,750,000 20,000,000

มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี
เพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัย
และการลงทุน
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 9 พัฒนา
นวัตกรรมการให้บริการและการ
บริหารบ้านเมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 12
มีนวัตกรรมการบริการใหม่ ๆ ที่เอื้อ
ต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ และผู้รับ
บริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้าง
และศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กร
ที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 14
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการ
จัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตาม
ยุทธศาสตร์เมือง
รวม

บทที่ 4
รายละเอียดโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว -เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความ ท้าการก่อสร้างคลองน้้า ค.ส.ล.
20,000,000
บึงแก่นนคร
สวยงามและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร
ของประชาชน
กว้างไม่น้อยกว่า 8 เมตร เทพืน้
-เพือ่ เพิม่ พืน้ ที่ท่องเที่ยวและที่
ค.ส.ล.หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร
พักผ่อนให้กับคนเมืองภายใน
พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร
บริเวณสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ติดตั้งระบบปั้มน้้า ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมงาน
ภูมิสถาปัตย์ 1 รายการ
2 ก่อสร้างป้องกันตลิ่งช่วง
ลานหมอนขิดถึงท่าน้้า
วัดหนองแวง

เพือ่ ก่อสร้างป้องกันตลิ่งพังของ ท้าการก่อสร้างท่าน้้าพร้อมแนว
18,090,000
บึงแก่นนครและเป็นการปรับปรุง ป้องกันตลิ่ง ระยะทางรวม 402 เมตร
ภูมิทัศน์ของบึงให้มีความสวยงาม

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5

เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
ส้านักการช่าง
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของเมืองขอนแก่นที่ส้าคัญ
อีกแห่งหนึง่ ของบึงแก่นนคร

5

เป็นการพัฒนาปรับปรุงแหล่ง ส้านักการช่าง
ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจที่ส้าคัญของเมือง
ขอนแก่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ก่อสร้างอาคารส้านักงาน
เพือ่ ก่อสร้างอาคารส้านักงานให้ ท้าการก่อสร้างอาคาร ค.ล.ส.จ้านวน 185,000,000
เทศบาลนครขอนแก่น
เป็นสถานที่ใช้สอยให้เพียงพอ
5 ชั้น รวมพืน้ ที่ใช้สอย 6,800 ตร.ม.
ที่จะใช้เป็นที่ปฏิบัติงานของ
ติดตั้งลิฟท์ , MDB Loadcenter,
บุคลากรของเทศบาลนครขอนแก่น หม้อแปลงไฟฟ้า, ระบบแสงสว่าง
และเพือ่ บริการประชาชน
LED,ระบบ Solar cell, Fire Alarms,
Fire pump, ระบบ cctv, ระบบโทรศัพท์ส้านักงาน,ระบบเครือข่าย,
ระบบเครื่องเสียง, ระบบประปา,
ระบบระบายน้้าและระบบปรับอากาศ

ตัวชี้วัด
(KPI)
5

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-มีพนื้ ที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของ
เทศบาลนครขอนแก่นและ
ประชาชน
-มีอาคารส้านักงานที่มีพนื้
ที่ใช้สอยเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานและประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
ใช้บริการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส้านักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร เพือ่ ปรับปรุงถนนเดิมให้เป็นถนน ท้าการรื้อทางเท้าเดิม เพือ่ ขยาย
660,000
และทางเท้า ถนนเหล่านาดี ที่ได้มาตรฐาน
พืน้ ที่ผิวจราจรเป็นพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า
ช่วงหน้าวัดนันทิการาม
470 ตร.ม. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. พืน้ ที่ไม่
น้อยกว่า 489 ตร.ม.ก่อสร้างคันหิน
รางตื้นระยะทางรวมไม่น้อยกว่า
309 ม. ก่อสร้างช่องระบายน้้าเชื่อม
กับบ่อพักน้้าเดิม จ้านวนไม่น้อย
กว่า 18 จุด ทาสีน้ามันขอบคันหิน
พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 124 ตร.ม. ทาสี
ตีเส้นจราจรพืน้ ที่จราจรพืน้ ที่ไม่
น้อยกว่า 55 ตร.ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
5

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีถนนที่ได้มาตรฐาน สะดวก ส้านักการช่าง
ในการสัญจรไปมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 12.มีนวัตกรรมการบริการใหม่ๆที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ และผู้รับบริการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการเทศบาลนีม้ ีรัก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
1. เพือ่ ให้พนักงานเทศบาล
ขอนแก่น จานวน 95 ชุมชน
ได้ออกพบปะกับประชาชน
และบริการงานในด้านต่าง ๆ
ตามภารกิจของเทศบาล สามารถ
สนองตอบความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
2. เพือ่ สร้างความใกล้ชิดระหว่าง
เทศบาลกับประชาชน สร้างความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ
กับประชาชน
3. เพือ่ รับฟังความคิดเห็น
ให้คาแนะนา ตรวจสอบ รับทราบ
ปัญหา รับเรื่องร้องทุกข์อย่าง
ใกล้ชิด เห็นสภาพปัญหาอย่างแท้
จริง แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วัด
2558
2559
2560 (KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
342,000
342,000 342,000 - 1. ประชาชนได้รับ
สานักปลัดเทศบาล
บริการตามความต้องการ
ได้อย่างรวดเร็วและ
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการที่ถูกต้อง
2. ประชาชนมีสว่ น
ร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น เกิดความ
ใกล้ชิดระหว่าง
หน่วยงานราชการ
กับประชาชน
3. ประชาชนมีทัศนคติ
ที่ดีต่อหน่วยงานและ
มีความรักสามัคคีต่อกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 14.เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 บารุงรักษาและปรับปรุง
รถปรับอากาศ

วัตถุประสงค์
-เพือ่ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ
-เพือ่ ใช้งานในกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชนเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น
-เพือ่ ให้รถสามารถใช้งานได้ดี
เช่นเดิม
-เพือ่ ให้ผ่านการตรวจสอบของ
กรมการขนส่งทางบกในการต่อ
ทะเบียนประจาปี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บารุงรักษาและปรับปรุงรถปรับ
อากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานและเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้งาน จานวน 2 คัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,100,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.ทาให้การปฏิบัติงานมี สานักการศึกษา
ประสิทธิภาพ
2.รถสามารถใช้งานได้ดี
เช่นเดิม
3. มีรถเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้งาน
4.ประหยัดงบประมาณ
ในการจัดซื้อรถคันใหม่
5. ผ่านการตรวจสอบ
การต่อทะเบียนประจาปี
จากกรมการขนส่งทางบก

