
4.1   ประเดน็ยุทธศาสตร์  แนวทางพฒันาและตวัช้ีวดั 

บทที ่4 
รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ.2560-2563 

 
 
        

4.1.1 ยุทธศาสตร์ที ่1  พฒันานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสมัมนาและเป็นศูนยก์ลางพาณิชยกรรมของ
ภูมิภาค 

                    1)   พนัธกจิที ่1  พฒันาศกัยภาพนครขอนแก่นเพ่ือเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม 
                    2)   เป้าประสงค์ที ่1 เป็นนครแห่งเทศกาล การจดัประชุมและสมัมนา การแสดงสินคา้ของภูมิภาค  
   

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดัเป้าประสงค ์
1.  เป็นนครแห่งเทศกาล การจดัประชุมและสมัมนา   การ
แสดงสินคา้ของภูมิภาค  

1. ระดบัความส าเร็จของการเป็น MICE City และ Event City 

         3)   แนวทางการพฒันา    
                              แนวทางการพฒันาท่ี 1  พฒันานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสมัมนาและศูนยก์ลางพาณิชยกรรม 

แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัการพฒันา 
1.พฒันานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสมัมนาและ
ศูนยก์ลางพาณิชยกรรม 

1. จ านวนการจดัประชุมสมัมนาในเขตเทศบาล 
2.  จ านวนการจดทะเบียนพาณิชย ์

        4)  หน่วยงานรับผดิชอบหลกั  
             ส านกัปลดัเทศบาล 
        5)  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 
             ยทุธศาสตร์จงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  1 : การพฒันาเศรษฐกิจใหมี้ความมัน่คงและมีความสามารถทางการแข่งขนั 
 

         4.1.2   ยุทธศาสตร์ที ่2 ส่งเสริมพฒันาศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัใหมี้คุณค่าเพ่ือน ามาขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์เมือง 
                    1)   พนัธกจิที ่1  พฒันาศกัยภาพนครขอนแก่นเพ่ือเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม 
                    2)   เป้าประสงค์ที ่2 เป็นนครท่ีมัน่ทางวฒันธรรมร่วมสมยั  

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดัเป้าประสงค ์
2. เป็นนครท่ีมัน่ทางวฒันธรรมร่วมสมยั 2.ความส าเร็จในการเป็นนครแห่งฐานท่ีมัน่ทางศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 
     2.1ร้อยละการพฒันาพ้ืนท่ีบึงแก่นนครใหเ้ป็นอตัลกัษณ์เมืองโดยผา่น

มิติทางวฒันธรรมและเช่ือมโยงกบัพ้ืนท่ีวฒันธรรมอ่ืน 
    2.2 จ านวนกิจกรรม/โครงการ ท่ีแสดงออกถึงอตัลกัษณ์ของเมือง 
    2.3 จ านวนกิจกรรม/โครงการ ท่ีแสดงออกถึงศิลป วฒันธรรมร่วมสมยั 

          3)  แนวทางการพฒันา    
                            แนวทางการพฒันาท่ี 2  ส่งเสริมพฒันาศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัใหมี้คุณค่าและขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์เมือง 

แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัการพฒันา 
2. ส่งเสริมพฒันาศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั ใหมี้คุณค่าและ
ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์เมือง 

2. จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมและพฒันาศิลปวฒันธรรม
ร่วมสมยั ใหมี้คุณค่าและขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์เมือง 

         



        4)  หน่วยงานรับผดิชอบหลกั  
             ส านกัการศึกษา  
        5)  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 
             ยทุธศาสตร์จงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  1 : การพฒันาเศรษฐกิจใหมี้ความมัน่คงและมีความสามารถทางการแข่งขนั 
 

         4.1.3   ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมผูป้ระกอบการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าวสิาหกิจชุมชน                                                                                        
                    1)   พนัธกจิที ่1  พฒันาศกัยภาพนครขอนแก่นเพ่ือเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม 
                    2)   เป้าประสงค์ที ่3 ผูป้ระกอบการวสิาหกิจชุมชนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพเพื่อรองรับ AEC  
  

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดัเป้าประสงค ์
3. ผูป้ระกอบการวสิาหกิจชุมชนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพเพ่ือ
รองรับ AEC  

3.จ านวนผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บมาตรฐานโอทอประดบัสามดาว
ข้ึนไป 

       3)  แนวทางการพฒันา    
                           แนวทางการพฒันาท่ี   3. ส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าวสิาหกิจชุมชน 

แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัการพฒันา 
3. ส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าวสิาหกิจชุมชน 3. จ านวนโครงการท่ีส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าวสิาหกิจชุมชนให้

ไดรั้บมาตร ฐานโอทอป ระดบัสามดาวข้ึนไป 
        4)  หน่วยงานรับผดิชอบหลกั  
             ส านกัสวสัดิการสงัคม 
        5)  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 
             ยทุธศาสตร์จงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  1 : การพฒันาเศรษฐกิจใหมี้ความมัน่คงและมีความสามารถทางการแข่งขนั 
          

4.1.4   ยุทธศาสตร์ที ่4  พฒันาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้ป็นนครแห่งการลงทุนและ                            
                                นครแห่งการอยูอ่าศยั                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1)   พนัธกจิที ่2  พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นนครท่ีน่าอยูใ่นระดบัสากล 
                     2)   เป้าประสงค์ที ่4  มีระบบขนส่งมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการขยายตวัของเมืองและแกปั้ญหา      

การจราจรในเขตเมืองได ้  
                           เป้าประสงค์ที ่5 มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีดีเพ่ือรองรับการขยายตวัของท่ีอยูอ่าศยัและการลงทุน 

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดัเป้าประสงค ์
4. มีระบบขนส่งมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการ
ขยายตวัของเมืองและแกปั้ญหาการจราจรในเขตเมืองได ้  

4.ระดบัของความส าเร็จในการพฒันาระบบขนส่งมวนชนให้
มีประสิทธิภาพ 

5. มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีดีเพ่ือรองรับการขยายตวั
ของท่ีอยูอ่าศยัและการลงทุน 

5.ระดบัของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดีเพ่ือรองรับการขยาย 
ตวัของท่ีอยูอ่าศยัและการลงทุน 

 6.จ านวนพ้ืนท่ีเฉพาะและเหมาะสมท่ีไดรั้บการพฒันา 
                    3)  แนวทางการพฒันา    
                           แนวทางการพฒันาท่ี   4   พฒันาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัการพฒันา 
4. พฒันาระบบ Logistic  ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

4.  มีระบบ Logistic  ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพและแกปั้ญหาของเมืองได ้



                      4)  หน่วยงานรับผดิชอบหลกั 
             ส านกัการช่าง 
        5)  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 
             ยทุธศาสตร์จงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  5 : การเพ่ิมศกัยภาพของเมืองเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง และอาเซียน 
           

                                    4.1.5   ยุทธศาสตร์ที ่5 พฒันาและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานสากล                                                                     

1)   พนัธกจิที ่ 2  พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นนครท่ีน่าอยูใ่นระดบัสากล 
                                              2)   เป้าประสงค์ที ่ 6  เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต ่า (Low Carbon City)                              

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดัเป้าประสงค ์
6 . เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต ่า (Low Carbon City) 7.  อตัราของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมลดลง  

                     3)  แนวทางการพฒันา    
                           แนวทางการพฒันาท่ี   5   พฒันาและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัการพฒันา 

5.พฒันาและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 5.  จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินการเพ่ือลดก๊าซเรือน
กระจก 

        4)  หน่วยงานรับผดิชอบหลกั  
             ส านกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
        5)  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 
              ยทุธศาสตร์จงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 

          4.1.6   ยุทธศาสตร์ที ่6  สร้างสงัคมท่ีเอ้ืออาทรและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน (Healthy City)    

1)   พนัธกจิที ่3  พฒันาคุณภาพชีวติและทุนทางสงัคมใหเ้ป็นสงัคมท่ีเอ้ืออาทรและพร้อมต่อการพฒันา 
                                              2)   เป้าประสงค์ที ่7 เป็นนครแห่งการเอ้ืออาทร แบ่งปันและสมานฉนัท ์

เป้าประสงค์ที ่8 ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสงัคม                                             
                              

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดัเป้าประสงค ์
7.  เป็นนครแห่งการเอ้ืออาทร แบ่งปันและสมานฉนัท ์ 8.ร้อยละของผูด้อ้ยโอกาสกลุ่มเป้าหมายไดรั้บการพฒันา

คุณภาพชีวติและสามารถลดการพึ่งพิงได ้
8.  ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญาและทาง
สงัคม  

9.อตัราป่วยโรคไขเ้ลือด ออกตามเกณฑม์าตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข 

 10.ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของกระบวนการด าเนินงานเฝ้าระวงั
ป้องกนัและควบ คุมโรคเร้ือ รัง (DM , HT) 

                    3)  แนวทางการพฒันา    
                           แนวทางการพฒันาท่ี 6.พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน และสร้างสงัคมเอ้ืออาทร   

แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัการพฒันา 
6.พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน และสร้างสงัคมเอ้ืออาทร 
 

6. จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีพฒันาคุณภาพชีวติของ
ประชาชน และสร้างสงัคมเอ้ืออาทร 

       



        4)  หน่วยงานรับผดิชอบหลกั  
             ส านกัสวสัดิการสงัคม   ส านกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
        5)  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 
             ยทุธศาสตร์จงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  2 : การพฒันาคุณภาพคนและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 
 

           4.1.7   ยุทธศาสตร์ที ่7 สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือรองรับ AEC และใหพ้ร้อมต่อการเปล่ียนแปลงสู่สากล                                             

1)   พนัธกจิที ่3  พฒันาคุณภาพชีวติและทุนทางสงัคมใหเ้ป็นสงัคมท่ีเอ้ืออาทรและพร้อมต่อการพฒันา 
                     2)   เป้าประสงค์ที ่9 มีการศึกษาท่ีมีคุณภาพ (ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั) ท่ีประชาชนทุกกลุ่ม

สามารถเขา้ถึงได ้                             

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดัเป้าประสงค ์
9. มีการศึกษาท่ีมีคุณภาพ (ทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม 11.คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
อธัยาศยั) ท่ีประชาชนทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงได ้ 12.จ านวนเด็กและเยาวชนชายขอบไดรั้บพฒันาคุณภาพชีวติ

และไดรั้บการศึกษานอกระบบ ตามอธัยาศยัอยา่งต่อเน่ือง 
       3)  แนวทางการพฒันา    
                           แนวทางการพฒันาท่ี 7  พฒันาคุณภาพการศึกษาและประชาชนทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงได ้

แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัการพฒันา 
7.  พฒันาคุณภาพการศึกษาและประชาชนทุกกลุ่มสามารถ
เขา้ถึงได ้

7.1 จ านวนโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ 

 7.2  จ านวนโครงการท่ีพฒันาเด็กและเยาวชนชายขอบ 
        4)  หน่วยงานรับผดิชอบหลกั  
              ส านกัการศึกษา 
        5)  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 
             ยทุธศาสตร์จงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  2 : การพฒันาคุณภาพคนและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 
 

           4.1.8  ยุทธศาสตร์ที ่8  สร้างความเขม้แขง็ภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการเมืองในทุกมิติของ

การพฒันา                                            

1)   พนัธกจิที ่3  พฒันาคุณภาพชีวติและทุนทางสงัคมใหเ้ป็นสงัคมท่ีเอ้ืออาทรและพร้อมต่อการพฒันา 
                     2)   เป้าประสงค์ที ่10 ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องคก์ร ราชการ) มีส่วนร่วมในการจดัการบา้นเมือง

และเป็นเจา้ของเมืองมากข้ึน 

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดัเป้าประสงค ์
10. ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องคก์ร ราชการ) 
มีส่วนร่วมในการจดัการบา้นเมืองและเป็นเจา้ของเมือง 

13.จ านวนของกลุ่มภาคประชาชนท่ีมีศกัยภาพในการเขา้มามี
สวนร่วมในการพฒันาเมือง 

มากข้ึน 14.จ านวนชุมชนตอ่ภารกิจของเทศบาลท่ีด าเนินการโดยภาคประชาชน 
       3)  แนวทางการพฒันา    
                           แนวทางการพฒันาท่ี 8  สร้างความเขม้แขง็ภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันา 

แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัการพฒันา 
8 . สร้างความเขม้แขง็ภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพฒันา 

8. จ านวนโครงการท่ีสร้างความเขม้แขง็ภาคประชาชนและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันา 



        4)  หน่วยงานรับผดิชอบหลกั  
             ส านกัปลดัเทศบาล 
        5)  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 
             ยทุธศาสตร์จงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี  2 : การพฒันาคุณภาพคนและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 
  

            4.1.9  ยุทธศาสตร์ที ่ 9  พฒันานวตักรรมการใหบ้ริการและการบริหารบา้นเมือง                                                                                        

1)   พนัธกจิที ่4 พฒันาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิน่ 
                     2)    เป้าประสงค์ที ่11 มีหน่วยงานในก ากบั เพ่ือรับการถ่ายโอนภารกิจท่ีเหมาะสมของเทศบาล 
                            เป้าประสงค์ที่ 12 มีนวตักรรมการบริการใหม่ๆท่ีเอ้ือต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ และผูรั้บบริการ 

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดัเป้าประสงค ์
11. มีหน่วยงานในก ากบั เพ่ือรับการถ่ายโอนภารกิจท่ี
เหมาะสมของเทศบาล 

15.ระดบัความส าเร็จของการจดัตั้งหน่วยงานในก ากบั 
 

12. มีนวตักรรมการบริการใหม่ๆท่ีเอ้ือต่อประชาชน 
กลุ่มธุรกิจ และผูรั้บบริการ 

16.ระดบัความส าเร็จการด าเนินงานนวตักรรมการบริการท่ีผา่น
เกณฑป์ระเมินรางวลัในระดบัประ เทศ 

        3)  แนวทางการพฒันา    
                            แนวทางการพฒันาท่ี 9 พฒันาการใหบ้ริการและการบริหารบา้นเมือง 

แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัการพฒันา 
9. พฒันาการใหบ้ริการและการบริหารบา้นเมือง 9.1 จ านวนโครงการพฒันาการใหบ้ริการ 
 9.2  มีแบบอยา่งท่ีดีในการบริหารบา้นเมือง 

        4)  หน่วยงานรับผดิชอบหลกั  
             กองวิชาการและแผนงาน 
        5)  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 
             ยทุธศาสตร์จงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี 6 : การพฒันาการบริหารภาครัฐ 
 

            4.1.9  ยุทธศาสตร์ที ่ 10   พฒันาโครงสร้างและศกัยภาพองคก์รใหเ้ป็นองคก์รท่ีมีสมรรถนะสูง                                                                                                                                                

1)   พนัธกจิที ่4 พฒันาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิน่ 
                  2)    เป้าประสงค์ที ่13  มีโครงสร้างองคก์ร (ส่วนราชการ) ท่ีเอ้ือต่อภารกิจของเทศบาล 
                         เป้าประสงค์ที ่14  เป็นองคก์รท่ีมีสมรรถนะสูง มีการจดัการท่ีมุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิตามยทุธศาสตร์เมือง     
                         เป้าประสงค์ที ่15  มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้พียงพอต่อการปฏิบติังาน 

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดัเป้าประสงค ์
13.  มีโครงสร้างองคก์ร (ส่วนราชการ) ท่ีเอ้ือต่อ
ภารกิจของเทศบาล 

17. ระดบัความส าเร็จในการปรับโครงสร้างองคก์รเทศบาลท่ี
สอดคลอ้งกบัภารกิจและผูป้ฏิบติังานยอมรับ 

14.  เป็นองคก์รท่ีมีสมรรถนะสูง มีการจดัการท่ีมุ่งเนน้
ผลสมัฤทธ์ิตามยทุธศาสตร์เมือง 

18. ร้อยละผลเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายการ
พฒันาบุคลากร 

 19. ร้อยละของรายไดท่ี้จดัเก็บเองต่อรายไดท้ั้งหมด 
 20. ระดบัความส าเร็จของการจดัการระบบฐานขอ้มูล 
 21. ร้อยละของคะแนนรวม LPA 
15. มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้พียงพอตอ่การปฏิบติังาน 22. ร้อยละของเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้มีความส าคญัต่อการบริหารจดัการ 



                     3)  แนวทางการพฒันา    
                           แนวทางการพฒันาท่ี 10. รับโครงสร้างและพฒันาศกัยภาพองคก์ร 

แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัการพฒันา 
10. ปรับโครงสร้างองคก์ร 10.1  มีการปรับโครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสมต่อบริหารงาน 
11. พฒันาศกัยภาพขององคก์ร 10.2  มีการพฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพ 
 10.3  จ านวนเงินรายไดท่ี้จดัเก็บเองเพ่ิมข้ึน 
 10.4  มีฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารและการใหบ้ริการ 
 10.5  เทศบาลมีผลด าเนินงานตามหลกักณัฑ ์ LPA  เทียบเท่า

หรือสูงกวา่เทศบาลระดบัเดียวกนั 
 10.6 จ านวนเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้มีความส าคญัต่อการบริหาร

จดัการไดรั้บงบประมาณในการจดัหา 
        4)  หน่วยงานรับผดิชอบหลกั  
             ส าปลดัเทศบาล  ส านกัการคลงั  กองวชิาการและแผนงาน 
        5)  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 
                            ยทุธศาสตร์จงัหวดั   ยทุธศาสตร์ท่ี 6 : การพฒันาการบริหารภาครัฐ 
   


