ประกาศเทศบาลนครขอนแก่ น
เรื่อง ให้ ใช้ แผนพัฒนาสามปี เพิม่ เติมเปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลนครขอนแก่น
-------------------------------------บัดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้จดั ทาแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลนครขอนแก่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ.2548 ข้อ 4 วรรค 19 (การเพิ่มเติม หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน/
โครงการที่ ไ ม่ มี อ ยู่ ใ นแผนพัฒ นาสามปี ให้ ป รากฏไว้ใ นแผนพัฒ นาสามปี ) และข้อ 22 การเพิ่ ม เติ ม
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
เพื่ อให้เป็ นไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ.2548 และเพื่อให้การดาเนิ นการตามแผนพัฒนา เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลนครขอนแก่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(นายธี ระศักดิ์ ฑีฆายุพนั ธุ์)
นายกเทศมนตรี นครขอนแก่น

คำนำ
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลนคร
ขอนแก่นเล่มนี้ เป็ นแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่ งอยูภ่ ายใต้วิสัยทัศน์ “พัฒนาเมืองสู่ สากล สร้าง
สังคมแห่ งความสุ ข” โดยได้กาหนดโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิ จ
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ จงั หวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด นโยบายผูบ้ ริ หารเทศบาลนครขอนแก่น และยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาล
นครขอนแก่น อันมีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ไขปั ญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น ตามภารกิจ อานาจหน้าที่และบรรลุเป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ ของเทศบาลนครขอนแก่นในทุก ๆ
ด้าน ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่ น จึงมีความจาเป็ นเร่ งด่ วนที่ตอ้ งเพิ่มเติมโครงการพัฒนา
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม) ในแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2559-2561)
เทศบาลนครขอนแก่นขึ้น โดยถือปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 4 วรรค 19 (การเพิ่มเติม หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน/
โครงการที่ไม่มีอยูใ่ นแผนพัฒนาสามปี ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสามปี ) และข้อ 22 การเพิ่มเติมหรื อ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ นั ตอนดาเนินการตาม (1) (2) (3)
เทศบาลนครขอนแก่ น หวัง เป็ นอย่า งยิ่ ง ว่า การจัด ทาแผนพัฒ นาสามปี เพิ่ ม เติ ม
เปลี่ ย นแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลนครขอนแก่ น จะเกิ ดประโยชน์สู ง สุ ดต่อประชาชน
และทางราชการต่อไป

เทศบาลนครขอนแก่น

สารบัญ
หน้ า
บทที่ 1 เหตุผลและความจาเป็ น

1

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการพัฒนา

2

บทที่ 1
เหตุผลและความจาเป็ น
เหตุผลและความจาเป็ น
ตามที่ เทศบาลนครขอนแก่น ได้อนุมตั ิและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาล
นครขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไปจัดทาเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2559 ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 แล้ว นั้น
เนื่ องจากเทศบาลนครขอนแก่น ยังมีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่ ตอ้ งดาเนิ นงานตามภารกิ จที่ เพิ่มขึ้ น
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ไขปั ญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตามภารกิจ อานาจ
หน้าที่และบรรลุตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่ งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ น
นครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ ที่ 5 มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน จานวน 1 โครงการ ดังนี้
1. ก่ อสร้ างปรับปรุ งภูมิทัศน์ สวนหนานหนิงริมบึงแก่ นนคร เป็ นเงิน 21,000,000 บาท
(สานักการช่าง)
ยุท ธศาสตร์ ที ่ 10 พัฒ นาโครงสร้า งและศัก ยภาพองค์ก รให้เ ป็ นองค์ก รที ่ มีส มรรถนะสู ง
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ ที่ 14 เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร์เมือง จานวน 1 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าหลอด LED ขนาด 120 วัตต์ เป็ นเงิ น 3,852,000 บาท
(สานักการช่าง)
จึ ง จาเป็ นต้อ งจัดท าโครงการพัฒ นาที่ บรรจุ ในแผนพัฒ นาสามปี ฉบับ ที่ 3 (พ.ศ.2559-2561)
เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อนาสู่การปฏิบตั ิให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
การเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลนครขอนแก่นครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็ นสาคัญ โดยถือปฏิบตั ิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 4 วรรค 19
(การเพิ่มเติม หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน/โครงการที่ไม่มีอยูใ่ นแผนพัฒนาสามปี ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนา
สามปี ) และข้อ 22 การเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ดาเนิ นการตามระเบี ยบนี้ โดยมีข้ นั ตอนดาเนิ นการ
ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่ างแผนพัฒนาสามปี ที่เพิ่มเติมหรื อ
เปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและความจาเป็ น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่ างแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
3. ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พิจารณาอนุมตั ิร่างแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลง

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการพัฒนา
(ผ.01)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี เพิม่ เติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุ ง
สวนหนานหนิงริ มบึงแก่นนคร

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท) (บาท)
21,000,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

เพือ่ ปรับปรุ งสวนหนานหนิงเดิม

ก่อสร้างทางเดิน ก่อสร้าง

ให้เกิดความสวยงามและ

หลังคาคลุมทางเดินพื้นที่ไม่

พื้นที่สวน นักท่องเที่ยวมีที่พกั ผ่อน

เพือ่ สานสัมพันธ์ไทย-จีน

น้อยกว่า 140 ตารางเมตร

หนานหนิง หย่อนใจเพิม่ ขึ้น

งานก่อสร้างอาคารจัดแสดง

ได้รับการ

พิพิธภัณฑ์ ตามรู ปแบบ

ปรับปรุ ง

สถาปั ตยกรรมหนานหนิ ง

จานวน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี เพิม่ เติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริ หารงานที่ดี
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดซื้ อโคมไฟฟ้ า

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,852,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

เพือ่ ทดแทนหลอดไฟฟ้ า

โคมไฟฟ้ าโครงสร้างอลูมิเนียม

โครงสร้างอลูมิเนียมอัลลอยด์

สาธารณะเดิมที่ชารุ ด

อัลลอยด์ (Die-Casting) พร้อม

(Die-Casting) พร้อมหลอด LED

เสียหาย

หลอด LED ขนาด 120 วัตต์

ได้รับความสะดวกในการ

จานวนไม่นอ้ ยกว่า 200 ดวงโคม

สัญจรไปมา

ขนาด 120 วัตต์

จานวน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีความปลอดภัย สานักการช่าง

โคมไฟฟ้ า ในชีวิตและทรัพย์สิน

