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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
ของเทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

---------------------------------------ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของชุมชน
เทศบาลนครขอนแก่น ตั้งอยู่ใน อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มี พื้นที่รวม 46 ตารางกิโลเมตร แบ่ง
ชุมชนเป็น 4 เขต ตามเขตเลือกตั้ง จานวน 95 ชุมชน โดยแบ่งประเภทของชุมชนได้ ดังนี้
(1) ชุมชนแออัดหรือชุมชนสลัม หมายถึง ชุมชนที่มีความแออัด มีผู้อยู่อาศัยอย่างหนาแน่นจนก่อให้เกิด
มลภาวะแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ มีการสร้างบ้านเรือนแบบเรียบง่าย ไม่เป็นระเบียบ สภาพบ้านเรือนทรุดโทรม ขาดความ
มั่นคงในด้ านที่อยู่อาศัย มีปัญ หาในการถือครองที่ ดิน ไม่มีที่ ดินเป็นของตนเอง มีการอพยพโยกย้ ายอยู่เสมอ มีปัญหา
สภาพแวดล้อม ปัญหาทางสังคม และปัญหาทางเศรษฐกิจ
(2) ชุมชนเมือง หมายถึง ชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวกันเข้าไปอยู่อาศัยเพื่อธุรกิจการค้าขาย เป็นสังคม
ใหม่ มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีการพบปะแลกเปลี่ยนกัน หรือคบหาสมาคมเพื่อผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจมีสภาพความ
เป็นอยู่ที่มั่นคงมีรายได้แน่นอน มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึงมีสภาพทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี
(3) ชุมชนกึ่งเมือง หมายถึง ชุมชนเมืองดั้งเดิมมีลักษณะการอยู่อาศัยแบบเครือญาติ ยึดถือวัฒนธรรม
ประเพณี ขนบธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อๆ กันมา ประกอบอาชีพ ตามแนวทางของบรรพบุรุษ เช่น อาชีพทางภาคเกษตรเป็น
ส่วนใหญ่ บวกกับความเจริญของเมืองในระยะต่อมา มีผู้คนจากภายนอกอพยพเข้าไปอยู่อาศัยมากขึ้น เป็นชุมชนที่มีขนาด
ใหญ่ จึงมีอาชีพที่หลากหลาย ผสมผสานระหว่าง การเกษตร การค้าขาย และอาชีพอื่นๆ ตามความเหมาะสม มีการปลูกสร้าง
บ้านเรือนอย่างมั่นคง แข็งแรงถาวรมีที่ดินเป็นของตนเองมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และมีสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่ดี
(4) ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร หมายถึง ชุมชนที่ประชากรเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่มีลักษณะอาคารบ้านเรือนที่
ถูกจัดสร้างขึ้นอย่างเป็นระเบียบ มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ครบถ้วนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี มีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ มีรายได้ที่แน่นอน
(5) หมู่บ้านหน่วยราชการ หมายถึง เป็นบ้านของข้าราชการและข้าราชการเกษียณอายุร าชการ มีการ
จัดสรรเป็นหมู่บ้าน มีความมั่นคงสวยงาม มีที่ดินเป็นของตนเอง
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลนครขอนแก่น ตั้งอยู่ในพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 46 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 28,750 ไร่ อยู่ในระดับความสูงประมาณ 155–16 เมตรจากระดับน้าทะเล ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบและลาดชันขึ้น
ไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งความลาดชันของพื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พื้นที่ส่วน
ใหญ่มีความลาดชันที่ 0-5 % เป็นพื้นที่ประมาณ 28,386.83 ไร่ คิดเป็น 98.74% ของพื้นที่ ความลาดชันที่ 5-10% เป็นพื้นที่
315.65 ไร่ คิดเป็น 1.098 % ของพื้นที่ และความลาดชันที่ 10-15 % เป็นพื้นที่ 44.10 ไร่ คิดเป็น 0.153 % ของพื้นที่
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของจังหวัดขอนแก่น โดยทั่วไปมีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบทุ่งหญ้าในเขตร้อน คือ มีฝนตก
สลับกับแห้งแล้งได้รับอิทธิพลจากลุม่ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ สถิติข้อมูลอุณหภูมิของจังหวัดขอนแก่น
เปรียบเทียบย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ.2550 - 2559) พบว่า มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดวัดได้ 35.20 องศา ในปี 2555 อุณหภูมิเฉลี่ย
ต่าสุด วัดได้ 18.35 องศา ในปี 2559 และอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 42.00 องศา ในปี 2553 อุณหภูมิต่าสุดวัดได้ 9.50 องศา
ในปี 2559

2

พ.ศ.
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

อุณหภูมเิ ฉลีย่ สูงสุด
32.80
31.88
33.00
33.73
31.63
35.80
32.80
33.12
33.25
31.20

สถิติข้อมูลอุณหภูมิของจังหวัดขอนแก่น
อุณหภูมเิ ฉลีย่ ต่าสุด
อุณหภูมสิ ูงสุด
22.72
41.10
22.07
38.50
22.58
39.60
23.13
42.00
22.34
39.30
22.52
39.00
22.59
41.80
22.72
40.50
22.98
41.00
18.35
37.60

อุณหภูมติ ่าสุด
12.60
11.90
10.20
14.00
11.60
15.00
11.60
11.20
11.60
9.50

1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดิน ตามแผนที่และสารสนเทศดิน กองสารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน ตาบล
ในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย กลุ่มชุดดิน ดังนี้ 4 20 36gm 37gm และ 40 ตามที่ปรากฏในแผน
ที่ด้านล่างนี้

3
กลุ่มชุดดินที่ 4

ชุดดินในกลุ่ม

ลักษณะเด่น
สมบัติของดิน

ชุดดินบางมูลนาก (Ban) ชุดดินบางปะอิน (Bin) ชุดดินชัยนาท (Cn) ชุดดินชุมแสง (Cs) ชุดดินพิมาย
(Pm) ชุดดินราชบุรี (Rb) ชุดดินสระบุรี (Sb) ชุดดินสิงห์บุรี (Sin) ชุดดินศรีสงคราม (Ss) ชุดดินท่าพล
(Tn) ชุดดินท่าเรือ (Tr) หรือดินคล้ายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจดั อยู่ในกลุ่มชุดดินนี้
กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลาน้าที่มีอายุยังน้อย ปฏิกิรยิ าดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การ
ระบายน้าค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า พบในบริเวณทีร่ าบตะกอนน้าพา มีสภาพ
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มหรือที่ราบเรียบ มีน้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกที่มีการระบายน้าเลวหรือค่อนข้าง
เลว มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หน้าดินอาจแตกระแหงเป็นร่องในฤดูแล้ง และอาจมี
รอยถูไถลในดิน ดินบนมีสีดา หรือเทาเข้ม ดินล่างมีสเี ทา น้าตาล น้าตาลอ่อนหรือเทาปนเขียวมะกอก
มีจุดประสีน้าตาลปนเหลือง สีเหลือง สีน้าตาลแก่ หรือสีแดง อาจพบก้อนปูน หรือก้อนสารเคมีสะสม
พวกเหล็กและแมงกานีสในชั้นดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย แต่ถ้าดินมีก้อนปูน
ปะปนจะมีปฏิกิริยาเป็นกลางหรือด่างปานกลาง
อินทรียวัตถุ
(เปอร์เซ็นต์)

ฟอสฟอรัส
(ส่วนต่อล้านส่วน)

โพแทสเซียม
(ส่วนต่อล้านส่วน)

ความเป็นกรดเป็นด่าง
(pH)

ดินบน

0.9

6.7

119.0

5.5-6.5

ดินล่าง

0.6

6.3

110.5

6.5-8.0

*เปอร์เซ็นต์คา่ ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซ็นต์อินทรียวัตถุ x 0.05
ความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติ
การใช้ประโยชน์
ปัญหา
ความเหมาะสมด้าน
การเกษตร

ปานกลาง
ใช้ทานา บางแห่งยกร่อง เพื่อปลูกพืชผักหรือผลไม้ ซึ่งมักจะให้ผลผลิตค่อนข้างสูง
โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง ทาให้ไถพรวนยาก ขาดแคลนน้า และน้าท่วมขังในฤดู
ฝน ทาความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้า
พืช

ชั้น ความ
เหมาะสม

คาอธิบาย

ข้าว

1

เหมาะสม

อ้อยโรงงาน

3w

ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องอันตรายจากน้าแช่ขัง

ข้าวโพดเลีย้ ง
สัตว์

3w

ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องอันตรายจากน้าแช่ขัง

4
มันสาปะหลัง

3w

ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องอันตรายจากน้าแช่ขัง

สับปะรด

3w

ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องอันตรายจากน้าแช่ขัง

ยางพารา

3w

ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องอันตรายจากน้าแช่ขัง

ปาล์มน้ามัน

3w

ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องอันตรายจากน้าแช่ขัง

ลาไย

3w

ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องอันตรายจากน้าแช่ขัง

แนวทางการจัดการดิน ปลูกข้าว
เพื่อการเพาะปลูก

ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือ
ไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกนั หรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่อ
อายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นาหรื
้ อปุ๋ยเคมี
สูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดา 35-40 วัน พัฒนาแหล่งน้าไว้ใช้ในช่วงที่
ข้าวขาดน้าหรือทานาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดย
ทาร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุย๋ หมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้า
ปลูกพืชผักหรือ ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร ร่องแปลงปลูก
ไม้ผล
อยู่สูงจากระดับน้าที่เคยท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุย๋ อินทรีย์น้า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุง
หลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อน
เก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้นาในแปลงปลู
้
ก

ความเหมาะสมของดิน
ชั้นความ
เพื่อใช้ประโยชน์ด้าน ประเภทการใช้ เหมาะสม
วิศวกรรม
วัสดุหน้าดิน
3s

คาอธิบาย
ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องเนื้อดิน

แหล่งทรายและ
กรวด

4a

ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง มีข้อจากัดเรือ่ งลักษณะของดินตามการ
จาแนกดิน

ดินถมหรือดิน
คันทาง

3al

ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องลักษณะของดินตามการจาแนกดิน
และศักยภาพในการยืดและหดตัวของดิน

เส้นทาง แนว
ถนน

3af

ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องลักษณะของดินตามการจาแนกดิน
และน้าท่วมหรือน้าแช่ขัง

บ่อขุด

1

เหมาะสมดี

อ่างเก็บน้าขนาด
เล็ก

1

เหมาะสมดี

คั้นกั้นน้า

2a

เหมาะสมปานกลาง มีข้อจากัดเรือ่ งลักษณะของดินตามการ
จาแนกดิน

ระบบบ่อเกรอะ

3kh

ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องความซาบซึมน้าของดิน และระดับ
น้าใต้ดินในฤดูฝน

โรงงาน
อุตสาหกรรม

3da

ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องการระบายน้าของดิน และลักษณะ
ของดินตามการจาแนกดิน

5
ขนาดเล็ก

ปริมาณน้าที่พืชใช้
ประโยชน์ได้
(Available Water
Capacity : AWC)

อาคารต่าๆ

3da

ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องการระบายน้าของดิน และลักษณะ
ของดินตามการจาแนกดิน

การใช้
ยานพาหนะ
ในช่วงฤดูฝน

3sd

ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องเนื้อดิน และการระบายน้าของดิน

มีค่าระหว่าง 20.60-22.66 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนัก เฉลีย่ 21.41 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนักภายในความลึก
120 เซนติเมตร จากผิวหน้าดิน
(หมายเหตุ ปริมาณน้าที่พืชใช้ประโยชน์ได้ หมายถึงผลต่างของความชื้นความจุสนามมีค่าพลังงาน -33
กิโลพาสคาล และความชื้นที่จุดเหีย่ วถาวรมีค่าพลังงาน -1,500 กิโลพาสคาล)
กลุ่มชุดดินที่ 20

ชุดดินในกลุ่ม

ลักษณะเด่น

สมบัติของดิน

ชุดดินกุลาร้องไห้ (Ki) ชุดดินหนองแก (Nk) ชุดดินทุ่งสัมฤทธิ์ (Tsr) ชุดดินอุดร (Ud) หรือดินคล้ายอื่นๆ ที่
มีลักษณะและสมบัติจดั อยู่ในกลุ่มชุดดินนี้
กลุ่มดินเค็มเกิดจากตะกอนลาน้า มีคราบเกลือลอยหน้าหรือมีชั้นดานแข็งที่สะสมเกลือภายในความลึก
100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิรยิ าดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่าง การะบายน้าค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์
ต่า
เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจาก
การสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ ที่มชี ั้นหินเกลือรองรับอยู่ หรืออาจได้รับ
อิทธิพลจากการแพร่กระจายของเกลือทางผิวดิน พบในบริเวณที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีนาแช่
้
ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกที่มีการระบายน้าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย
หรือดินทราย ส่วนดินล่างเป็นชั้นดินแน่นทึบที่มีการสะสมเกลือโซเดียม มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปน
ทราย หรือดินร่วนปนดินเหนียว มีสีน้าตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีน้าตาล สีเหลือง หรือสีแดง
ปะปน หรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติต่า ดินชั้นบนโดยมากจะมีปฏิกิริยาเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง ส่วนดินชั้นล่างมักมีปฏิกริ ยิ า
เป็นด่างเล็กน้อยถึงเป็นด่างจัด แต่ถ้ามีก้อนปูนปะปน จะมีปฏิกิริยาเป็นกลางถึงด่างจัด ตามปกติในฤดู
แล้งจะมีคราบเกลือเกิดขึ้นทั่วไปบนผิวดิน
อินทรียวัตถุ
(เปอร์เซ็นต์)

ฟอสฟอรัส
(ส่วนต่อล้านส่วน)

โพแทสเซียม
(ส่วนต่อล้านส่วน)

ความเป็นกรดเป็นด่าง
(pH)

ดินบน

0.4

4.2

71.0

6.0-7.0

ดินล่าง

0.2

3.2

76.8

7.5-8.5

*เปอร์เซ็นต์คา่ ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซ็นต์อินทรียวัตถุ x 0.05

6
ความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติ
การใช้ประโยชน์

ต่า

ปัญหา

ใช้ทานา บริเวณที่เค็มจัดจะปรากฏคราบเกลือบนผิวดิน ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรไม่ได้ มีป่าละเมาะ
และไม้พุ่มหนามขึ้นกระจัดกระจายเป็นหย่อมๆ บางแห่งเป็นแหล่งทาเกลือสินเธาว์
ดินเค็ม มักพบชั้นดานแข็งที่มีการสะสมเกลือ มีปริมาณธาตุโซเดียมสูงจนเป็นพิษต่อพืช เนื้อดินค่อนข้าง
เป็นทราย โครงสร้างของดินไม่ดี ค่อนข้างแน่นทึบ ความอุดมสมบูรณ์ต่า ในพื้นที่ดินเค็มจัด มีคราบเกลือ
มาก ขาดแคลนแหล่งน้าจืด มีน้าท่วมขังในฤดูฝน ทาความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้า

ความเหมาะสมด้าน
การเกษตร

พืช

ชั้น ความ
เหมาะสม

ข้าว

2x

ไม่ค่อยเหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องความเค็มของดิน

อ้อยโรงงาน

3w

ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องอันตรายจากน้าแช่ขัง

ข้าวโพดเลีย้ ง
สัตว์

3w

ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องอันตรายจากน้าแช่ขัง

มันสาปะหลัง

3w

ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องอันตรายจากน้าแช่ขัง

สับปะรด

3w

ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องอันตรายจากน้าแช่ขัง

ยางพารา

3w

ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องอันตรายจากน้าแช่ขัง

ปาล์มน้ามัน

3w

ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องอันตรายจากน้าแช่ขัง

ลาไย

3w

ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องอันตรายจากน้าแช่ขัง

แนวทางการจัดการ
ดิน
เพื่อการเพาะปลูก

คาอธิบาย

ปลูกข้าว

เลือกพันธุ์ข้าวที่ทนเค็มมาใช้ปลูก ปล่อยให้มีน้าขังและล้างเกลือออกไปจากดิน ไถ
กลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสน
อินเดีย 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมือ่ อายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์)
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้าหรือปุย๋ เคมีสูตร 15-15-15 ใช้กล้าข้าวที่มีอายุ 30-35
วัน จานวน 5-8 ต้น/จับ ระยะปักดา 20x20 ซม. ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดา 35-45
วัน พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
ปลูกพืชผักหรือ ควรเลือกพื้นที่ที่มีคราบเกลือไม่มากนักและมีแหล่งน้าชลประทาน เลือกพืชที่ทนเค็ม
ไม้ผล
มาปลูก ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร ทาคัน
ดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วย
ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม ใช้สารยิปซั่มคลุกเคล้ากับดินและใช้น้า
ล้าง มีวัสดุคลุมดิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกลือขึ้นมาอยู่ทผี่ ิวดิน ในช่วงเจริญเติบโต ก่อน
เก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก

ความเหมาะสมของ
ชั้นความ
ประเภทการใช้
ดิน
เหมาะสม
เพื่อใช้ประโยชน์ด้าน
วัสดุหน้าดิน
4x
วิศวกรรม
แหล่งทรายและ
4a

คาอธิบาย
ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง มีข้อจากัดเรือ่ งความเค็มของดิน
ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง มีข้อจากัดเรือ่ งลักษณะของดินตามการ
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กรวด

ปริมาณน้าที่พืชใช้
ประโยชน์ได้
(Available Water
Capacity : AWC)

จาแนกดิน

ดินถมหรือดินคัน
ทาง

2d

เหมาะสมปานกลาง มีข้อจากัดเรือ่ งการระบายน้าของดิน

เส้นทาง แนว
ถนน

3f

ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องน้าท่วมหรือน้าแช่ขัง

บ่อขุด

2k

เหมาะสมปานกลาง มีข้อจากัดความซาบซึมน้าของดิน

อ่างเก็บน้าขนาด
เล็ก

2k

เหมาะสมปานกลาง มีข้อจากัดความซาบซึมน้าของดิน

คั้นกั้นน้า

2a

เหมาะสมปานกลาง มีข้อจากัดเรือ่ งลักษณะของดินตามการ
จาแนกดิน

ระบบบ่อเกรอะ

3kh

ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องความซาบซึมน้าของดิน และระดับน้า
ใต้ดินในฤดูฝน

โรงงาน
อุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก

3df

ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องการระบายน้าของดิน และน้าท่วมหรือ
น้าแช่ขัง

อาคารต่าๆ

3df

ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องการระบายน้าของดิน และน้าท่วมหรือ
น้าแช่ขัง

การใช้
ยานพาหนะ
ในช่วงฤดูฝน

3d

ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องการระบายน้าของดิน

มีค่าระหว่าง 14.79-16.11 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนัก เฉลีย่ 15.51 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนักภายในความลึก
120 เซนติเมตร จากผิวหน้าดิน
(หมายเหตุ ปริมาณน้าที่พืชใช้ประโยชน์ได้ หมายถึงผลต่างของความชื้นความจุสนามมีค่าพลังงาน -33
กิโลพาสคาล และความชื้นที่จุดเหีย่ วถาวรมีค่าพลังงาน -1,500 กิโลพาสคาล)
กลุ่มชุดดินที่ 36gm

ชุดดินในกลุ่ม

ลักษณะเด่น
สมบัติของดิน

ชุดดินเพชรบูรณ์ (Pe) ชุดดินปราณบุรี (Pr) ชุดดินสีคิ้ว (Si) หรือดินคล้ายอื่นๆ ที่มลี ักษณะและสมบัติ
จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินนี้
กลุ่มดินร่วนละเอียดลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลาน้าหรือวัตถุตน้ กาเนิดดินเนื้อหยาบ มีจดุ ประสี
เทา ปฏิกิริยาดินกลางหรือเป็นด่าง การระบายน้าค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่าถึงปานกลาง
เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า หรือการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือการ

8

ความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติ
การใช้ประโยชน์
ปัญหา
ความเหมาะสมด้าน
การเกษตร

สลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่เป็น
ลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เป็นดินลึก พบจุดประสีเทา มีการระบายน้าค่อนข้างเลว มีเนื้อดินเป็น
พวกดินร่วนละเอียดที่มเี นื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วน ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปน
ทรายหรือดินร่วนเหนียว ดินมีสีน้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง และอาจพบจุดประสีต่างๆ ในชั้นดินล่าง ดิน
มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่าถึงปานกลาง ดินชั้นบนส่วนใหญ่จะมีปฏิกริ ิยาเป็นกรดจัด
มากถึงกรดปานกลาง ส่วนดินล่างจะมีปฏิกริ ิยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง
ต่าถึงปานกลาง
ใช้ปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น อ้อย ข้าวโพด ถั่วสับปะรด และไม้ผลบางชนิด
การมีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ซึง่ ทาให้ดินอุ้มน้าได้น้อย พืชอาจขาดแคลนน้าได้ในช่วงฝนทิ้งเป็น
ระยะเวลานานๆ สาหรับบริเวณทีม่ ีความลาดชันสูง อาจมีปญ
ั หาเรื่องการชะล้างพังทลายเกิดขึ้น
ชั้น ความ
เหมาะสม

พืช

คาอธิบาย

ข้าว

2m

ไม่ค่อยเหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องการเสีย่ งต่อการขาดแคลนน้า

อ้อยโรงงาน

1n

เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องความอุดมสมบูรณ์

ข้าวโพดเลีย้ ง
สัตว์

1dn

เหมาะสมมีข้อจากัดเรื่องการระบายน้า และความอุดมสมบูรณ์

มันสาปะหลัง

2d

ไม่ค่อยเหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องการระบายน้า

สับปะรด

2d

ไม่ค่อยเหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องการระบายน้า

ยางพารา

1dn

เหมาะสมมีข้อจากัดเรื่องการระบายน้า และความอุดมสมบูรณ์

ปาล์มน้ามัน

1n

เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องความอุดมสมบูรณ์

ลาไย

1dn

ความเหมาะสมของดิน
ชั้นความ
เพื่อใช้ประโยชน์ด้าน ประเภทการใช้ เหมาะสม
วิศวกรรม
วัสดุหน้าดิน
2s

เหมาะสมมีข้อจากัดเรื่องการระบายน้า และความอุดมสมบูรณ์

คาอธิบาย
เหมาะสมปานกลาง มีข้อจากัดเรือ่ งเนื้อดิน

แหล่งทรายและ
4a
กรวด

ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง มีข้อจากัดเรือ่ งลักษณะของดินตามการ
จาแนกดิน

ดินถมหรือดิน
คันทาง

2a

เหมาะสมปานกลาง มีข้อจากัดเรือ่ งลักษณะของดินตามการ
จาแนกดิน

เส้นทาง แนว
ถนน

2a

เหมาะสมปานกลาง มีข้อจากัดเรือ่ งลักษณะของดินตามการ
จาแนกดิน

บ่อขุด

2k

เหมาะสมปานกลางมีข้อจากัดเรื่องความซาบซึมน้าของดิน

อ่างเก็บน้าขนาด
2k
เล็ก

เหมาะสมปานกลางมีข้อจากัดเรื่องความซาบซึมน้าของดิน
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คั้นกั้นน้า

2a

เหมาะสมปานกลาง มีข้อจากัดเรือ่ งลักษณะของดินตามการ
จาแนกดิน

ระบบบ่อเกรอะ 1

เหมาะสมดี

โรงงาน
อุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก

2a

เหมาะสมปานกลาง มีข้อจากัดเรือ่ งลักษณะของดินตามการ
จาแนกดิน

อาคารต่าๆ

2a

เหมาะสมปานกลาง มีข้อจากัดเรือ่ งลักษณะของดินตามการ
จาแนกดิน

การใช้
ยานพาหนะ
ในช่วงฤดูฝน

1

เหมาะสมดี
กลุ่มชุดดินที่ 37gm

ชุดดินในกลุ่ม

ลักษณะเด่น

สมบัติของดิน

ความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติ
การใช้ประโยชน์
ปัญหา

ชุดดินบ่อไทย (Bo) ชุดดินนาคู (Nu) และชุดดินทับเสลา (Tas) หรือดินคล้ายอื่นๆ ที่มีลักษณะและ
สมบัตจิ ัดอยู่ในกลุม่ ชุดดินนี้
กลุ่มดินร่วนหยาบลึกปานกลางที่เกิดจากการสลายตัวหรือพัดพาตะกอนเนื้อหยาบมาทับถมบนชั้นหินผุ
ในช่วงความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกริ ิยาดินเป็นกรดจัดมาก มีจุดประสีเทา การระบายน้า
ค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่า
เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า หรือการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือการ
สลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ วางทับอยู่บนชั้นหินผุหรือชั้นดินเหนียว
พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มสี ภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เป็นดินลึก พบจุดประสีเทา มีการ
ระบายน้าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง เนื้อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน ส่วนดินชั้นล่างในระดับความ
ลึก 50-100 ซม. เป็นดินเหนียว ดินเหนียวปนเศษหิน หรือเป็นชั้นหินผุ สีดินบนเป็นสีน้าตาล ดินล่าง
เป็นสีน้าตาลปนเทา บางแห่งมีจุดประสีแดงและมีศิลาแลงอ่อนปะปนอยู่จานวนมาก ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ปฏิกิรยิ าดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดจัดมาก
ต่า
ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ป่าละเมาะและไม้พุ่ม พืชไร่ที่ปลูกได้แก่ ปอ ข้าวโพด ถั่วเขียว แตงโม แต่มักให้
ผลผลิตต่า
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า ในช่วงฤดูฝน ดินเปียกแฉะเกินไปสาหรับพืชไร่บางชนิด และหน้าดิน
ค่อนข้างเป็นทรายหนา
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ความเหมาะสมด้าน
การเกษตร

ชั้น ความ
เหมาะสม

พืช

คาอธิบาย

ข้าว

2m

ไม่ค่อยเหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องการเสีย่ งต่อการขาดแคลนน้า

อ้อยโรงงาน

1sn

เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องเนื้อดิน และความอุดมสมบูรณ์

ข้าวโพดเลีย้ ง
สัตว์

1sdn

เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องเนื้อดิน การระบายน้าของดิน และ
ความอุดมสมบูรณ์

มันสาปะหลัง

2d

ไม่ค่อยเหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องการระบายน้า

สับปะรด

2d

ไม่ค่อยเหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องการระบายน้า

ยางพารา

1dn

เหมาะสมมีข้อจากัดเรื่องการระบายน้า และความอุดมสมบูรณ์

ปาล์มน้ามัน

1n

เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องความอุดมสมบูรณ์

ลาไย

1sdn

เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องเนื้อดิน การระบายน้าของดิน และ
ความอุดมสมบูรณ์

ความเหมาะสมของดิน
ชั้นความ
เพื่อใช้ประโยชน์ด้าน ประเภทการใช้ เหมาะสม
วิศวกรรม
วัสดุหน้าดิน
3s

คาอธิบาย
ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องเนื้อดิน

แหล่งทรายและ
4a
กรวด

ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง มีข้อจากัดเรือ่ งลักษณะของดินตามการ
จาแนกดิน

ดินถมหรือดิน
คันทาง

1

เหมาะสมดี

เส้นทาง แนว
ถนน

2a

เหมาะสมปานกลาง มีข้อจากัดเรือ่ งลักษณะของดินตามการ
จาแนกดิน

บ่อขุด

3k-2k

ไม่เหมาะสมถึงเหมาะสมปานกลางมีข้อจากัดเรื่องความซาบซึม
น้าของดิน

อ่างเก็บน้าขนาด
3k-2k
เล็ก

ไม่เหมาะสมถึงเหมาะสมปานกลางมีข้อจากัดเรื่องความซาบซึม
น้าของดิน

คั้นกั้นน้า

เหมาะสมปานกลาง มีข้อจากัดเรือ่ งลักษณะของดินตามการ
จาแนกดิน

2a

ระบบบ่อเกรอะ 1

เหมาะสมดี

โรงงาน
อุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก

1

เหมาะสมดี

อาคารต่าๆ

1

เหมาะสมดี

การใช้
ยานพาหนะ
ในช่วงฤดูฝน

1

เหมาะสมดี

11
กลุ่มชุดดินที่ 40

ชุดดินในกลุ่ม

ลักษณะเด่น
สมบัติของดิน

ความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติ
การใช้ประโยชน์
ปัญหา
ความเหมาะสมด้าน
การเกษตร

ชุดดินจักราช (Ckr) ชุดดินชุมพวง (Cpg) ชุดดินหุบกระพง (Hg) ชุดดินห้วยแถลง (Ht) ชุดดินสันป่าตอง
(Sp) ชุดดินยางตลาด (Yl)หรือดินคล้ายอื่นๆ ที่มลี ักษณะและสมบัตจิ ัดอยู่ในกลุ่มชุดดินนี้
กลุ่มดินร่วนหยาบลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลาน้าหรือวัตถุต้นกาเนิดเนื้อหยาบ ปฏิกิรยิ าดินเป็น
กรดจัดหรือเป็นกลาง การระบายน้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่า
เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือ
จากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถม ของพวกวัสดุเนื้อหยาบ เป็นพื้นที่ดอน ที่มีสภาพ
พื้นที่เป็นลูกคลื่นจนถึงเนินเขา หรือเป็นพื้นที่ภูเขา เป็นดินลึก มีการระบายน้าดี เนื้อดินเป็นพวกดิน
ร่วนหยาบ ดินมีสีน้าตาล สีเหลืองหรือแดง และอาจพบจุดประสีต่างๆ ในชั้นดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง
อินทรียวัตถุ
(เปอร์เซ็นต์)

ฟอสฟอรัส
(ส่วนต่อล้านส่วน)

โพแทสเซียม
(ส่วนต่อล้านส่วน)

ความเป็นกรดเป็นด่าง
(pH)

ดินบน

0.5

2.9

78.0

5.0-6.0

ดินล่าง

0.4

2.4

70.2

5.0-6.0

*เปอร์เซ็นต์คา่ ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซ็นต์อินทรียวัตถุ x 0.05
ต่า
ใช้ปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น มันสาปะหลัง อ้อย ปอ ข้าวโพด และถั่ว บางแห่งมีสภาพเป็นป่าละเมาะหรือ
ทุ่งหญ้าธรรมชาติ
เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย พืชที่ปลูกมีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้าได้ง่าย ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ต่าและมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดินโดยเฉพาะบริเวณที่มคี วามลาดชันสูง
ชั้น ความ
เหมาะสม

พืช

คาอธิบาย

ข้าว

3d

ไม่เหมาะสม มีข้อจากัดเรื่องการระบายน้าของดิน

อ้อยโรงงาน

1sn

เหมาะสมมีข้อจากัดเรื่องเนื้อดิน และความอุดมสมบูรณ์

ข้าวโพดเลีย้ ง
สัตว์

1n

เหมาะสมมีข้อจากัดเรื่องความอุดมสมบูรณ์

มันสาปะหลัง

1n

เหมาะสมมีข้อจากัดเรื่องความอุดมสมบูรณ์

สับปะรด

1n

เหมาะสมมีข้อจากัดเรื่องความอุดมสมบูรณ์
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ยางพารา

1n

เหมาะสมมีข้อจากัดเรื่องความอุดมสมบูรณ์

ปาล์มน้ามัน

1n

เหมาะสมมีข้อจากัดความอุดมสมบูรณ์

ลาไย

1sn

เหมาะสมมีข้อจากัดเรื่องเนื้อดิน และความอุดมสมบูรณ์

แนวทางการจัดการดิน ปลูกพืชไร่ เลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถ
เพื่อการเพาะปลูก
หรือพืชผัก กลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือ
ปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้า มีวสั ดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนา
แหล่งน้าและจัดระบบการให้นาในแปลงปลู
้
ก
ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35
กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้า เช่น ทา
ขั้นบันได คันดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม วัสดุคลุมดิน ทาแนวรั้วหรือทาฐานหญ้า
แฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุย๋ เคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้าและ
จัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
ความเหมาะสมของดิน
ชั้นความ
เพื่อใช้ประโยชน์ด้าน ประเภทการใช้ เหมาะสม
วิศวกรรม
วัสดุหน้าดิน
2s

คาอธิบาย
เหมาะสมปานกลาง มีข้อจากัดเรือ่ งเนื้อดิน

แหล่งทรายและ
3a
กรวด

ไม่เหมาะสมมีข้อจากัดเรื่องลักษณะของดินตามการจาแนกดิน

ดินถมหรือดิน
คันทาง

1

เหมาะสมดี

เส้นทาง แนว
ถนน

1

เหมาะสมดี

บ่อขุด

3k

ไม่เหมาะสมมีข้อจากัดเรื่องความซาบซึมน้าของดิน

อ่างเก็บน้าขนาด
3k
เล็ก

ไม่เหมาะสมมีข้อจากัดเรื่องความซาบซึมน้าของดิน

คั้นกั้นน้า

เหมาะสมปานกลางมีข้อจากัดเรื่องลักษณะของดินตามการ
จาแนกดิน

2a

ระบบบ่อเกรอะ 1

เหมาะสมดี

โรงงาน
อุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก

1

เหมาะสมดี

อาคารต่าๆ

1

เหมาะสมดี

การใช้
ยานพาหนะ
ในช่วงฤดูฝน

1

เหมาะสมดี
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ปริมาณน้าที่พืชใช้
ประโยชน์ได้
(Available Water
Capacity : AWC)

มีค่าระหว่าง 6.68-9.53 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนัก เฉลีย่ 8.15 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนัก ภายในความลึก
120 เซนติเมตร จากผิวหน้าดิน
(หมายเหตุ ปริมาณน้าที่พืชใช้ประโยชน์ได้ หมายถึงผลต่างของความชื้นความจุสนามมีค่าพลังงาน -33
กิโลพาสคาล และความชื้นที่จุดเหี่ยวถาวรมีค่าพลังงาน -1,500 กิโลพาสคาล)

1.4 ลักษณะของแหล่งน้า
แหล่งน้า ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีดังนี้
(1) บึงทุ่งสร้าง
มีพื้นที่ 1,600 ไร่
(2) บึงแก่นนคร
มีพื้นที่ 603 ไร่
(3) บึงหนองใหญ่
มีพื้นที่
20 ไร่
(4) บึงหนองแวง
มีพื้นที่
24 ไร่
(5) บึงหนองยาว
มีพื้นที่
13 ไร่
(6) บึงหนองบอน
มีพื้นที่
10 ไร่
(7) หนองสะพัง
มีพื้นที่
1 ไร่

พื้นที่กักเก็บน้า
พื้นที่กักเก็บน้า
พื้นที่กักเก็บน้า
พื้นที่กักเก็บน้า
พื้นที่กักเก็บน้า
พื้นที่กักเก็บน้า
พื้นที่กักเก็บน้า

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

ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลนครขอนแก่นมีพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 องศา 16.8 ลิปดา 00 ฟิลิปดาเหนือ กับเส้นแวงที่ 112 องศา 27.8 ลิปดา 00 ฟิลิปดาตะวันออก มี
ระยะห่างจากกรุงเทพประมาณ 445 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ 1 : เป็นเส้นเลียบตามแนวเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านเหนือไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขต
ที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรี–หนองคาย (เขตแดน) ฟากตะวันตก
จากหลักเขตที่ 2 : เป็นเส้นตรงทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 สระบุรี–หนองคาย (เขตแดน) ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 300 เมตร
ด้านทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ 3 : เป็นเส้นขนาน 300 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรี– หนองคาย (เขตแดน)
ทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่เขตริมทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือฟากตะวันออก
จากหลักเขตที่ 4 : เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนกสิกรทุ่งสร้าง
ฟากตะวันออก
จากหลักเขตที่ 5 : เป็นเส้นเลียบตามแนวเขตกองพันทหารม้าที่ 6 ด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 5 ตามแนวเขตกองพันทหารม้าที่ 6 ระยะ 3,200 เมตร
จากหลักเขตที่ 6 : เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านโคกกลางฟากใต้
ห่างจากศูนย์กลางถนนประชาสโมสรตามแนวถนนไปบ้านโคกกลางระยะ 1,400 เมตร
จากหลักเขตที่ 7 : เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ที่ ริมหนองเลิงเปือยด้านเหนือ ห่างจาก
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 ต่อเขตเทศบาลเมือ ง
ขอนแก่นครอบคลุมยางตลาด กิโลเมตร 3+700
ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 700 เมตร
จากหลักเขตที่ 8 : เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ริมหนองเลิงเปือยด้านเหนือ ห่างจาก
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 ต่อเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นครอบคลุม ยางตลาด
จากหลักเขตที่ 9 : เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209
ต่อเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นครอบคลุมยางตลาด ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 700 เมตร

14
ด้านทิศใต้
จากหลักเขตที่ 10 : เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางไปบ้านดอนบม
ฟากตะวันออก ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรี หนองคาย (เขตแดน) สายเดิม ตามแนวระยะทาง
800 เมตร
จากหลักเขตที่ 11 : เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึ งหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือฟากตะวันตก กิโลเมตร 446+500
จากหลักเขตที่ 12 : เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 สระบุรี–หนองคาย (เขตแดน) ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 300 เมตร
จากหลักเขตที่ 13 : เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 14ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรี–หนองคาย (เขตแดน) ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 300 เมตร
ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ 14 : เป็นเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2สระบุรี –หนองคาย
(เขตแดน) ไปทางทิศตะวันออกเฉีย งเหนือ ถึงหลัก เขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยู่ริม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2131 แยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 (ขอนแก่น) บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 (เหล่านาดี) ฟากใต้
จากหลักเขตที่ 15 : เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 12 ตาก–ขอนแก่น ฟากเหนือตรงมุมใต้ของเขตมหาวิทยาลัยด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ 16 : เป็นเส้นเลียบตามแนวเขต มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านตะวันตกไปทางทิศเหนือ
2.2 การเลือกตั้ง
เทศบาลนครขอนแก่น แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต โดยแบ่งจานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้
ลาดับ
เขต
จานวนชุมชน
จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
1
1
17
4,882
2
2
28
7,217
3
3
31
8,422
4
4
19
5,978
รวมทั้งสิ้น
95
26,499
ที่มา : สานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครขอนแก่น ณ พฤศจิกายน 2559
(1) ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (กรณี
ครบวาระ) จานวน 1 คน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑี ฆายุพันธุ์ เป็นนายกเทศมนตรีนคร
ขอนแก่น
(2) ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น (กรณีครบวาระ) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555
มีดังนี้
สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เขต 1
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1
นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ
2
นางสาวภาสิณี ธีรภานุ
3
นายโกเมน กันตวธีระ
4
นายเกรียงศักดิ์ สว่างไสว
5
นายกิตติพล อ้วนไตร
6
นางสาวจันทนาภา แสวงการ
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6

สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เขต 2
ชื่อ – สกุล
นายปรมินทร์ เลาหะพันธุ์
นายบุญสม จิจารจันทร์
นายภาสกร กาญจนวรางกูร
นางสาวนริสศรา เรืองศร
นายมานพ หวังสวัสดิโ์ อฬาร
นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง

ลาดับ
1
2
3
4
5
6

สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เขต 3
ชื่อ – สกุล
นายถนอมทรัพย์ สรรพโส
นายกนิษฐ์ อาวัชนาการ
นายปฎิลชัย พัฒน์ดารงจิตร
นางวรินทร์พร ณิชาภัทร์นารากุล
นางสาวรัชดา ลีลาสวัสดิ์ชัย
นายวันชัย ซื่อศิริสวัสดิ์

สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เขต 4
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1
นายเรืองชัย ตราชู
2
นายวรินทร์ เอกบุรินทร์
3
นายสมภพ วงศ์ก่อ
4
นายสุพัฒน์ พงษ์เพียจันทร์
5
ว่าที่ร้อยตรีบญ
ั ชา สิงห์คาป้อง
6
นายธนภณ กิตติวิมลชัย
ที่มา : สานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครขอนแก่น ณ พฤศจิกายน 2559
3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีทั้งหมด 95 ชุมชน แบ่งออกเป็น 4 เขต ดังนี้
ชุมชนในเขต 1
ที่

ชุมชน

ประเภทชุมชน

หลังคาเรือน

จานวนประชากร

1

โนนชัย 1

กึ่งเมือง

205

1,040

2

โนนชัย 2

กึ่งเมือง

257

1,105

3

โนนชัย 3

กึ่งเมือง

150

653

4

ดอนหญ้านาง 1

กึ่งเมือง

383

899

16
ที่
5

ชุมชน
ดอนหญ้านาง 2

ประเภทชุมชน
กึ่งเมือง

หลังคาเรือน

จานวนประชากร

420

1,750

6

ดอนหญ้านาง 3

กึ่งเมือง

266

1,074

7

หลังศูนย์ราชการ1

กึ่งมือง

305

1,220

8

หลังศูนย์ราชการ2

กึ่งเมือง

180

730

9

เทพารักษ์ตอน 1

ชุมชนแออัด

190

760

10

เทพารักษ์ตอน 2

ชุมชนแออัด

110

490

11

เทพารักษ์ตอน 3

ชุมชนแออัด

96

410

12

เทพารักษ์ตอน 4

ชุมชนแออัด

106

305

13

เทพารักษ์ตอน 5

ชุมชนแออัด

103

515

14

พัฒนาเทพารักษ์

ชุมชนแออัด

100

423

15

เจ้าพ่อเกษม

ชุมชนเมือง

164

569

16

เจ้าพ่อทองสุข

ชุมชนเมือง

180

1,120

17

บขส.

ชุมชนเมือง

280

1,800

ชุมชนในเขต 2
ที่

ชุมชน

ประเภทชุมชน

หลังคาเรือน

จานวนประชากร

1

หนองใหญ่ 1

กึ่งเมือง

360

1,072

2

หนองใหญ่ 2

กึ่งเมือง

336

1,345

3

หนองใหญ่ 3

กึ่งเมือง

430

1,033

4

หนองใหญ่ 4

กึ่งเมือง

108

435

5

บะขาม

กึ่งเมือง

500

1,560

6

ศรีจันทร์ประชาฯ

กึ่งเมือง

350

1,750

7

นาคะประเวศน์

กึ่งเมือง

375

1,025

8

คุ้มพระลับ

ชุมชนเมือง

370

2,050

17
ที่

ชุมชน

ประเภทชุมชน

หลังคาเรือน

9

ชัยณรงค์-สามัคคี

10

จานวนประชากร

ชุมชนเมือง

269

1,075

ซอยธารทิพย์

กึ่งเมือง

329

1,075

11

หน้า ร.พ.ศูนย์

ชุมชนเมือง

413

1,240

12

หลักเมือง

ชุมชนแออัด

100

300

13

บ้านเลขที่ 37

หน่วยราชการ

302

879

14

ทุ่งเศรษฐี

หมู่บ้านจัดสรร

300

1,300

15

ศิริมงคล

ชุมชนเมือง

435

2,035

16

ศรีจันทร์พัฒนา

ชุมชนเมือง

180

378

17

มิตรสัมพันธ์ 1

หมู่บ้านจัดสรร

136

266

18

มิตรสัมพันธ์ 2

หมู่บ้านจัดสรร

157

800

19

ทุ่งสร้างพัฒนา

กึ่งเมือง

223

982

20

โพธิบัลลังก์ทอง

หมู่บ้านจัดสรร

340

1,230

21

บ้านพัก ตชด.

หน่วยราชการ

86

250

22

หัวสะพานสัมพันธ์

ชุมชนแออัด

60

247

23

ชลประทาน

หน่วยราชการ

289

1,155

24

เจ้าพ่อขุนภักดี

ชุมชนเมือง

183

564

25

ธนาคร

หมู่บ้านจัดสรร

130

362

26

คุ้มหนองคู

ชุมชนเมือง

298

1,200

27

ศรีจันทร์

ชุมชนเมือง

110

890

28

ตรีเทพนครขอนแก่น

ชุมชนเมือง

131

437

ชุมชนในเขต 3
ที่

ชุมชน

1

บ้านตูม

2

หนองแวงเมืองเก่า1

ประเภทชุมชน

หลังคาเรือน

จานวนประชากร

กึ่งเมือง

235

1,150

กึ่งเมือง

470

1,880

18
ที่

ชุมชน

ประเภทชุมชน

หลังคาเรือน

จานวนประชากร

กึ่งเมือง

184

686

กึ่งเมือง

203

708

188

736

260

3,000

3

หนองแวงเมืองเก่า2

4

หนองแวงเมืองเก่า3

5

หนองแวงเมืองเก่า4

6

คุ้มวัดกลาง

กึ่งเมือง
ชุมชนเมือง

7

คุ้มวัดธาตุ

ชุมชนเมือง

422

2,200

8

หลังสนามกีฬา 1

ชุมชนแออัด

350

650

9

หลังสนามกีฬา 2

กึ่งเมือง

150

755

10

แก่นนคร

ชุมชนเมือง

433

1,730

11

กศน.

ชุมชนแออัด+เมือง

131

424

12

โนนหนองวัด 1

กึ่งเมือง

236

776

13

โนนหนองวัด 2

ชุมชนแออัด

225

900

14

โนนหนองวัด 3

ชุมชนเมือง

383

1,475

15

โนนหนองวัด 4

ชุมชนเมือง

541

2,715

16

หนองวัดพัฒนา

ชุมชนเมือง

138

552

17

คุ้มวุฒาราม

ชุมชนเมือง

263

1,050

18

โนนทัน 1

กึ่งเมือง

396

1,584

19

โนนทัน 2

กึ่งเมือง

526

1,378

20

โนนทัน 3

กึ่งเมือง

287

1,091

21

โนนทัน 4

กึ่งเมือง

270

1,149

22

โนนทัน 5

กึ่งเมือง

168

664

23

โนนทัน 6

กึ่งเมือง

390

2,190

24

โนนทัน 7

กึ่งเมือง

385

1,400

25

โนนทัน 8

กึ่งเมือง

214

450

26

โนนทัน 9

กึ่งเมือง

148

592

27

การเคหะ

หมู่บ้านจัดสรร

260

1,100

28

เหล่านาดี 12

ชุมชนแออัด

115

460

29

พระนครศรีบริรักษ์

ชุมชนเมือง

235

623

19
ที่
30

ชุมชน
พิมานชลร่วมใจพัฒนา

31

95ก้าวหน้านคร

ที่
1

ชุมชน
สามเหลี่ยม 1

2

สามเหลี่ยม 2

3

ประเภทชุมชน

หลังคาเรือน

หมู่บ้านจัดสรร

139

417

หมู่บ้านจัดสรร

136

365

ชุมชนในเขต 4
ประเภทชุมชน
กึ่งเมือง

หลังคาเรือน

จานวนประชากร

จานวนประชากร

650

3,201

กึ่งเมือง

342

1,639

สามเหลี่ยม 3

กึ่งเมือง

325

1,250

4

สามเหลี่ยม 4

กึ่งเมือง

290

1,160

5

สามเหลี่ยม 5

กึ่งเมือง

682

2,730

6

ศรีฐาน 1

กึ่งเมือง

332

1,600

7

ศรีฐาน 2

กึ่งเมือง

235

1,178

8

ศรีฐาน 3

กึ่งเมือง

125

262

9

ศรีฐาน 4

กึ่งเมือง

147

580

10

หนองแวงตราชู 1

กึ่งเมือง

340

2,150

11

หนองแวงตราชู2

กึ่งเมือง

450

1,160

12

หนองแวงตราชู 3

กึ่งเมือง

253

1,010

13

หนองแวงตราชู 4

กึ่งเมือง

83

335

14

คุ้มวัดป่าอดุลยาราม

กึ่งเมือง

250

938

15

หมู่บ้านจัดสรร
ชุมชนเมือง

210

514

16

ไทยสมุทร
เทคโนภาคฯ

150

635

17

ตะวันใหม่

หมู่บ้านจัดสรร

146

344

18

มิตรภาพ

ชุมชนแออัด

136

772

19

ตลาดต้นตาล

ชุมชนเมือง

368

625

20
3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
ประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จาแนกอายุตามกลุม่ ปี พ.ศ.2558-2559
ปี พ.ศ.
กลุ่มอายุ
2558
2559
(ปี)
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
0-9
5,808
5,391
11,199
5,825
5,377
10-19
8,602
9,425
18,027
8,454
9,185
20-29
11,274
12,784
24,058
11,385
12,995
30-39
7,333
7,874
15,207
7,317
7,844
40-49
7,809
9,197
17,006
7,784
9,182
50-59
6,819
8,687
15,506
6,824
8,686
60-69
4,241
5,379
9,620
4,264
5,404
70-79
2,443
2,890
5,333
2,448
2,897
80-89
847
1,067
1,914
847
1,070
90 ปี ขึ้นไป
242
247
489
233
241
เกิดปีไทย
รวม
55,418
62,941
118,359
55,381
62,881
ที่มา : สานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครขอนแก่น ณ เดือนเมษายน 2559

รวม
11,202
17,639
24,380
15,161
16,966
15,510
9,668
5,345
1,917
3,490
118,262

แผนภูมิปิรามิดประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2559
90-94 ปี
80-84 ปี

14.02 %

70-74 ปี

หญิง

ชาย

15.23 % วัยสูงอายุ

60-64 ปี
50-54 ปี

69.70 %

40-44 ปี
30-34 ปี

71.12 % วัย
แรงงาน

20-24 ปี
10-14 ปี

16.28 %

0-4 ปี

13.65 %

วัยเด็ก

จากข้อมูลประชากร ณ เดือนเมษายน 2559 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีประชากรจานวน 118,359 คน (ชาย 55,418
คน หญิง 62,941 คน) ในประชากรดังกล่าวสามารถแยกเป็น วัยเด็ก (อายุน้อยกว่า 15 ปี) จานวน 17,613 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.88 วัยแรงงาน (อายุ 15- 59 ปี) จานวน 83,390 คน คิดเป็นร้อยละ 70.46 และวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
จานวน 17,356 คน คิดเป็นร้อยละ 14.66 จะเห็นได้ว่าเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว
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4. สภาพสังคม
4.1 การศึกษา
(1) สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
สถิติเปรียบเทียบจานวนพนักงานครูเทศบาลและนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ.2557–2558
ปี 2557
ปี 2558
ลาดับที่
โรงเรียน
จานวนครู
จานวน
จานวนครู จานวนนักเรียน
(คน)
นักเรียน (คน)
(คน)
(คน)
1
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
122
3,145
127
3,101
2
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
136
3,084
141
2,855
3
โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
21
405
17
407
4
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันโรงเรียน
23
555
24
500
5
เทศบาลบ้านหนองใหญ่
41
685
45
745
6
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
12
190
13
195
7
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
36
700
34
675
8
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
52
963
50
901
9
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
13
259
15
250
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
27
508
27
515
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
25
712
26
707
รวม
508
11,206
519
10,851
สถิติจานวนพนักงานครูเทศบาล นักเรียนและห้องเรียน จาแนกตามโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ.2552–2558
1. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ลาดับ
รายการ
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ที่
2552 2553 2554
2555
2556
2557
2558
1
จานวนนักเรียน
2,643 2,757 3,060 3,068 3,164 3,145 3,101
2

จานวนพนักงานครู

112

104

109

120

119

122

127

3

จานวนห้องเรียน

63

67

71

73

73

73

79

4

นักเรียน / ครู

23.59

26.50

28.07

25.57

26.59

25.78

24.42

5

นักเรียน / ห้องเรียน

41.95

41.14

43.09

42.03

43.34

43.08

39.25

2. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ปี
ปี
ปี
ปี
2552 2553
2554
2555

ปี
2556

ปี
2557

ปี
2558

ลาดับ
ที่

รายการ

1

จานวนนักเรียน

3,176

3,504

2,987

2,753

2,969

3,084

2,855

2

จานวนพนักงานครู

118

122

118

137

135

136

141

3

จานวนห้องเรียน

73

75

76

74

75

75

78

4

นักเรียน / ครู

26.91

28.72

25.31

20.09

21.99

22.67

20.25

5

นักเรียน / ห้องเรียน

43.50

46.72

39.30

37.20

39.58

41.12

36.60
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ลาดับ
รายการ
ที่
1
จานวนนักเรียน

3. โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
ปี
ปี
ปี
ปี
2552 2553
2554
2555
441
415
478
402

ปี
2556
386

ปี
2557
405

ปี
2558
407

2

จานวนพนักงานครู

25

17

18

20

21

21

17

3

จานวนห้องเรียน

15

15

16

15

13

11

15

4

นักเรียน / ครู

17.64

24.41

26.55

20.10

18.38

19.28

23.94

5

นักเรียน / ห้องเรียน

29.40

27.66

29.87

26.80

29.69

36.81

27.13

4. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
ปี
ปี
ปี
ปี
2552
2553 2554 2555
462
460
429
361

ปี
2556
464

ปี
2557
555

ปี
2558
500

ลาดับ
ที่
1

รายการ
จานวนนักเรียน

2

จานวนพนักงานครู

38

28

28

24

25

23

24

3

จานวนห้องเรียน

20

20

15

14

16

14

16

4

นักเรียน / ครู

12.15

16.42

15.32

15.04

18.56

22.20

23.83

5

นักเรียน / ห้องเรียน

23.10

23

28.60

25.78

29

39.64

34.25

5. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
ปี
ปี
ปี
ปี
2552 2553 2554 2555
832
878
919
904
56
51
53
51
33
33
33
26
14.85 17.21 17.33 17.72
25.21 26.60 27.84 34.76

ปี
2556
796
47
25
16.94
31.84

ปี
2557
685
41
24
16.70
28.54

ปี
2558
745
45
22
16.56
33.86

6. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
ปี
ปี
ปี
ปี
2552 2553 2554 2555
274
268
246
211

ปี
2556
201

ปี
2557
190

ปี
2558
195

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

ลาดับ
ที่
1

รายการ
จานวนนักเรียน
จานวนพนักงานครู
จานวนห้องเรียน
นักเรียน / ครู
นักเรียน / ห้องเรียน

รายการ
จานวนนักเรียน

2

จานวนพนักงานครู

16

16

16

15

13

12

13

3

จานวนห้องเรียน

16

14

9

8

8

8

8

4

นักเรียน / ครู

17.12

16.75

15.37

14.06

15.46

15.83

15

5

นักเรียน / ห้องเรียน

17.12

19.14

27.33

26.37

25.13

23.75

24.38

23

ลาดับ
ที่

รายการ

7. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
ปี
ปี
ปี
ปี
2552 2553 2554 2555

ปี
2556

ปี
2557

ปี
2558

1

จานวนนักเรียน

574

622

697

688

758

700

675

2

จานวนพนักงานครู

29

28

28

34

36

36

34

3

จานวนห้องเรียน

21

22

23

23

23

24

22

4

นักเรียน / ครู

19.79

22.21

24.89

20.23

21.06

19.44

19.85

5

นักเรียน / ห้องเรียน

27.33

28.27

30.30

29.91

32.96

29.16

30.68

8. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
ปี
ปี
ปี
ปี
2552 2553 2554 2555

ปี
2556

ปี
2557

ปี
2558

ลาดับ
ที่

รายการ

1

จานวนนักเรียน

2
3
4
5

ลาดับ
ที่

1,037

1,041

1,133

1,113

1,175

963

901

จานวนพนักงานครู
จานวนห้องเรียน

61
33

56
33

53
36

56
33

56
38

52
32

50
32

นักเรียน / ครู
นักเรียน / ห้องเรียน

17
31.42

18.58
31.54

21.37
31.47

19.87
33.72

20.98
30.92

18.51
30.09

18.02
28.16

9. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
ปี
ปี
ปี
ปี
2552 2553 2554 2555

ปี
2556

ปี
2557

ปี
2558

รายการ

1
2

จานวนนักเรียน
จานวนพนักงานครู

276
21

273
20

272
19

268
19

237
15

259
13

250
15

3
4

จานวนห้องเรียน
นักเรียน / ครู

13
13.14

13
13.65

12
14.31

9
14.10

9
15.80

8
19.92

9
16.67

5

นักเรียน / ห้องเรียน

21.23

21

22.66

29.78

26.33

32.37

27.78

24

ลาดับ
ที่

รายการ

10. โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
ปี
ปี
ปี
ปี
2552 2553 2554 2555

ปี
2556

ปี
2557

ปี
2558

1

จานวนนักเรียน

355

447

515

510

499

508

515

2

จานวนพนักงานครู

23

21

18

25

28

27

27

3

จานวนห้องเรียน

13

14

18

18

21

17

17

4

นักเรียน / ครู

15.43

21.28

28.61

20.40

17.82

18.81

19.07

5

นักเรียน / ห้องเรียน

27.30

31.92

28.61

28.33

23.76

29.88

30.29

11. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
ปี
ปี
ปี
ปี
2552 2553 2554 2555

ปี
2556

ปี
2557

ปี
2558

ลาดับ
ที่

รายการ

1

จานวนนักเรียน

423

464

497

591

649

712

707

2

จานวนพนักงานครู

26

25

26

24

26

25

26

3

จานวนห้องเรียน

13

14

16

18

19

19

19

4

นักเรียน / ครู

16.26

18.56

19.11

24.62

24.96

28.48

27.19

5

นักเรียน / ห้องเรียน

32.53

33.14

31.06

32.83

34.16

37.47

37.21

ที่มา : สานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ณ เดือนเมษายน 2559
การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
จานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปี พ.ศ.2558
ลาดับ
จานวนเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี
ชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก
ที่
ชาย
หญิง
รวม
1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5
10
14
24
2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะ
20
15
35
3
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน
46
34
80
4
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม
32
28
60
5
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง
15
20
35
6
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2
17
18
35
7
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน
19
31
50
8
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง
32
23
55
9
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน
44
36
80
10
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่
35
25
60
11
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย
46
50
96
รวม
316
294
610
ที่มา : สานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น (ณ เดือนเมษายน 2559)
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(2) สถาบันการศึกษานอกสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
(2.1) สถานศึกษาเอกชน
ระดับอนุบาล ประถมและมัธยม : โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนโรงเรียน
มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น (หญิงล้วน) โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน โรงเรียนสองภาษากรประภาภัทร
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย โรงเรียนไพบูลย์ โรงเรียนพระกุมารเยซู ขอนแก่น
โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร โรงเรียนพัฒนาเด็ก โรงเรียนแก้วกรุณา โรงเรียนอนุบาลบุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลบุตร
ธิดา โรงเรียนอนุบาลเบญจพร โรงเรียนอนุบาลปิ่นทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลรัตนมาลี โรงเรียนอนุบาล
ราตรี โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อุทิศศึกษา โรงเรียนอนุบาลเรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลวรานุช โรงเรียนอนุบาลสมสวัสดิ์
โรงเรียนอนุบาลสาธิตพงษ์ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลอุปบุตร โรงเรียนอนุบาลบุญพร้อง โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา โรงเรียนวัดศรี
จันทร์
ระดับอาชีวศึกษา /มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยี
ขอนแก่ น วิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ข อนแก่ น บริ ห ารธุร กิ จ วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ก ารจั ด การขอนแก่ น วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(3) สถานศึกษาของรัฐ
ระดับอนุบาล ประถมและมัธยม : โรงเรียนอนุบาลสาธิตศึกษาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น โรงเรียน
สนามบิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
(ศึกษาศาสตร์) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
ระดับอาชีวศึกษา /มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 สาธารณสุข
(1) จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการสาธารณสุข / ศูนย์แพทย์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ตาแหน่ง
ศบส.
ศบส.
ศบส.
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์แพทย์
ที่ 1
ที่ 3
ที่ 5
แพทย์
แพทย์
แพทย์
ประชา
เทศบาล โนนชัย หนองใหญ่ ชาตะผดุง หนองแวง มิตรภาพ
สโมสร
แพทย์
1
ศ (เช้า) พ (เช้า)
1
2
3
3
พยาบาลวิชาชีพ
3
3
4
6
7
5
7
ผช.พยาบาล / จพง.สธส.
1
1
1
1
นวก.สธส/ผช.นวก.สธส
2
1
1
1
1
1
1
ทันตแพทย์/จพง.ทันต
1
ศ (เช้า)
1
1
1
1
1
สาธารณสุข
ผู้ช่วยทันตสาธารณสุข
1
1
1
2
2
3
3
เภสัชกร
1
พ (เช้า)
1
1
1
1
จพง.เภสัชกรรม/ผช.เภสัช
1
1
1
1
1
1
ฯ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
2
1
1
1
2
จนท.บันทึกข้อมูล
2
1
1
1
4
2
5
จพง.ธุรการ/ผช.จนท.
2
1
1
1
ธุรการ/ผช.จพง.ธุรการ
จพง.การเงินและบัญชี/
2
1
1
ผช.จพง.การเงินฯ

ศูนย์แพทย์
สามเหลี่ยม
1
3
2
1
ศ (เช้า)
1
1
-
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เทคนิคการแพทย์
นักกายภาพบาบัด
แพทย์แผนไทย/แพทย์
ฝังเข็ม
นักการภารโรง
รวม
จานวนชุมชนที่รับผิดชอบ

จ,ศ
(เช้า)
-

ศุกร์
(เช้า)
-

1
19
13

1
12
6

ศุกร์
(บ่าย)
2
จ,พ,ศ
1
16
11

-

1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

1
18
13

1
21
17

1
20
14

1
24
11

1
10
10

11,743

9,860

จานวนประชากรในระบบ 12,704 6,938
13,098
17,405
14,928
13,988
ที่มา : ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2559

(2) จานวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นครั้งคราว
ตาแหน่ง
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โนน
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5
เทศบาล
ชัย
หนองใหญ่
จานวน
เวลาปฏิบตั ิงาน
จานวน
เวลาปฏิบตั ิงาน
จานวน
เวลาปฏิบตั ิงาน
แพทย์เฉพาะทาง
1
จันทร์ (เช้า)
1
พุธ (เช้า)
1
พุธ (เช้า)
สัปดาห์ที่ 1,3
สัปดาห์ที่ 1,3
สัปดาห์ที่ 1,3
เภสัชกร
1
จันทร์,พุธ,ศุกร์ (เช้า)
1
พุธ,อาทิตย์ที่ 1,3
พุธ,อาทิตย์ที่ 1,3 (เช้า)
(เช้า)
ศุกร์ (เทศบาล)
นักกายภาพบาบัด
1
จันทร์ , ศุกร์ (เช้า)
1
ศุกร์ (เช้า)
ศุกร์ (บ่าย)
ที่มา : สานักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น
(3) การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์แพทย์/ศูนย์บริการสาธารณสุข
(3.1) หน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยม (รพ.ศรีนครินทร์) : สามเหลี่ยม 1, สามเหลี่ยม 2, สามเหลี่ยม 3,
สามเหลี่ยม 4, สามเหลี่ยม 5, หนองแวงตราชู 1, หนองแวงตราชู 3, วัดป่าอดุลยาราม, ไทยสมุทร, ตะวันใหม่
(3.2) หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 (รพ.ศรีนครินทร์) : บ้านพัก / แฟลตเจ้าหน้าที่ และหอพักนักศึกษาสาย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(3.3) หน่ วยบริ ก ารปฐมภูมิ นศ.มข (รพ.ศรี นคริน ทร์) :
หอพั กนั ก ศึก ษาทั้ งหมดในพื้ น ที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ยกเว้นวิทยาศาสตร์การแพทย์)
(3.4) ศูนย์แพทย์มิตรภาพ (รพ.ขอนแก่น) : มิตรภาพ, หลังศูนย์ราชการ 1, หลังศูนย์ราชการ 2,
เทพารักษ์ตอน 1, เทพารักษ์ตอน 2, เทพารักษ์ตอน 3, เทพารักษ์ตอน 4, เทพารักษ์ตอน 5, พัฒนาเทพารักษ์, หนองแวงตราชู
2, หนองแวงตราชู 4, เจ้าพ่อเกษม, เจ้าพ่อทองสุข, บขส.,
(3.5) ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง (รพ.ขอนแก่น) : บ้านตูม , โนนทัน 1, โนนทัน 2, โนนทัน 3, โนนทัน 4, โนน
ทัน 5, โนนทัน 6,โนนทัน 7, โนนทัน 8, โนนทัน 9, ชัยณรงค์, พระลับ, หน้า รพ.ศูนย์ขอนแก่น
(3.6) ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง (รพ.ขอนแก่น) : เคหะ,สนามกีฬา 1, สนามกีฬา 2, วัดกลาง, วัดธาตุ
หนองแวงเมืองเก่า 1, หนองแวงเมืองเก่า 2, หนองแวงเมืองเก่า 3, หนองแวงเมืองเก่า 4, พิมานชลร่วมใจพัฒนา, ขุนศรีบริรักษ์,
เหล่านาดี 12, แก่นนคร, เทคโนภาค, ตลาดต้นตาล, 95 ก้าวหน้านคร, ตรีเทพนคร
(3.7) ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร (รพ.ขอนแก่น) : ธารทิพย์, ทุ่งสร้างพัฒนา, ทุ่งเศรษฐี, นาคะประเวศน์,
บะขาม, บ้านเลขที่ 37, ศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์, ศรีจันทร์, คุ้มหนองคู, หัวสะพานสัมพันธ์, ธนาคร
(3.8) ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 (เทศบาล) : โนนหนองวัด 1, โนนหนองวัด 2, โนนหนองวัด 3, โนน
หนองวัด 4, หนองวัดพัฒนา, วุฒาราม, กศน., หลักเมือง, เจ้าพ่อขุนภักดี, ศรีฐาน 1, ศรีฐาน 2, ศรีฐาน 3, ศรีฐาน 4
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(3.9) ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 (โนนชัย) : โนนชัย 1, โนนชัย 2, โนนชัย 3, ดอนหญ้านาง 1, ดอน
หญ้านาง 2, ดอนหญ้านาง 3
(3.10) ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (หนองใหญ่ : หนองใหญ่ 1, หนองใหญ่ 2, หนองใหญ่ 3, หนองใหญ่
4, มิตรสัมพันธ์ 1, มิตรสัมพันธ์ 2, ชลประทาน, บ้านพัก ตชด., โพธิบัลลังก์ทอง, ศรีจันทร์พัฒนา, ศิริมงคล
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(4) สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ. 2) ปี 2559 ระดับตาบล
ตาบลในเมือง (เขตเทศบาลนครขอนแก่น) อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จานวน 16,893 ครัวเรือน
ตัวชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด
1.เด็กแรกเกิดมีน้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม
2.เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบฯ
3.เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
4.ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

จานวนที่
สารวจ
ทั้งหมด
256 คน
5,013 คน
188 คน
16,893 คร

5.คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัดบรรเทาอาการเจ็บป่วย ฯ
16,893 คร
6.คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
28,858 คน
7.คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาที
48,210 คน
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด
8.ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทน
16,893 คร
9.ครัวเรือนมีน้าสะอาดสาหรับดืม่ และบริโภคเพียงพอตลอดปี
16,893 คร
10.ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี
16,893 คร
11.ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ
16,893 คร
12.ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
16,893 คร

ผ่านเกณฑ์
ปี 2559
จานวน
ร้อยละ
251 คน
5,013 คน
181 คน
18,073 คร

98.53
100.00
96.28
96.33

เป้าหมาย
ปี
2555 – จานวน
2559
95
100
60
96

5 คน
0 คน
23 คน
1,166คร

ไม่ผา่ นเกณฑ์เปรียบเทียบ
ปี 2558
ร้อยละ
1.47
0.00
8.24
7.19

ผ่าน
/ไม่ผ่าน
√
√
√
×

จานวน
5 คน
0 คน
7 คน
620 คร.

ปี 2559
ร้อยละ
1.47
0.00
3.72

16,488 คร
28,412 คน
47,662 คน

97.60
98.45
98.86

96
90
95

957 คร
916 คน
1,138คน

5.84
3.27
2.40

×
√
√

405 คร
446 คน
548 คน

3.67
2.40
1.55
1.14

18,633 คร
16,843 คร
16,847 คร
16,695 คร
16,456 คร

99.64
99.70
99.73
98.83
97.41

90
96
97
96
85

246 คร
134 คร
109 คร
505 คร
712 คร

1.52
0.83
0.67
3.11
4.39

√
√
√
√
√

60 คร
50 คร
46 คร
198 คร
437 คร

0.36
0.30
0.27
1.17
2.59

ผ่าน
/ไม่ผ่าน
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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ตัวชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน

จานวนที่
สารวจ
ทั้งหมด

ผ่านเกณฑ์
ปี 2558
จานวน
ร้อยละ

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด
16.เด็ก 3-5 ปีเต็ม ได้รบั บริการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
1,077 คน
1,074 คน
99.72
17. เด็กอายุ 6 - 14 ปีเต็ม ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
4,321 คน
4,313 คน
99.81
18.เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
635 คน
620 คน
97.64
19.เด็กจบการศึกษาบังคับ ๙ ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับการ
15 คน
10 คน
66.67
ฝึกอบรมด้านอาชีพ
20.คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทย คิดเลขอย่างง่ายได้
28,272 คน 28,203 คน
99.76
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานทาและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด
21.คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี มีอาชีพและมีรายได้
25,411 คน 24,100 คน
94.84
22.คนอายุมากกว่า ๖๐ ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
6,676 คน
5,934 คน
88.89
23.คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี
16,893 คร 16,786 คร
99.37
24.ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
16,893 คร 15,911 คร
94.19
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีมีคณ
ุ ธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด
25.คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราว)
49,922 คน 46,828 คน
93.80
26.คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
49,922 คน 47,793 คน
95.74
27.คนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
48,210 คน 47,270 คน
98.05
28.คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน
8,430 คน
8,404 คน
99.69
29.คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน
397 คน
388 คน
97.73
30.คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน
16,893 คร 16,108 คร
95.35
ที่มา : ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

เป้าหมาย
ปี
2555 – จานวน
2559

ไม่ผา่ นเกณฑ์เปรียบเทียบ
ปี 2558
ร้อยละ

ผ่าน
/ไม่ผ่าน

จานวน

ปี 2559
ร้อย
ผ่าน
ละ
/ไม่ผ่าน

100
100
100
100

13 คน
3 คน
35 คน
7 คน

1.17
0.07
2.89
20.00

×
×
×
×

3 คน
8 คน
15 คน
5 คน

0.28
0.19
2.36
33.33

×
×
×
×

100

86 คน

0.29

×

69 คน

0.24

×

98
95
70
80

2,097คน
951 คน
78 คร
1,257 คร

7.76
13.58
0.48
7.75

×
×
√
√

1,311 คน
742 คน
107 คร
982 คร.

5.16
11.11
0.63
5.81

×
×
√
√

100
90
100
90
90
100

4,261คน
3,253คน
1,336คน
49 คน
16 คน
838 คร

8.66
6.61
2.82
0.61
3.78
5.17

×
√
×
√
√
×

3,094 คน
2,129 คน
940 คน
26 คน
9 คน
785 คร.

6.20
4.29
1.95
0.31
2.27
4.65

×
√
×
√
√
×
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(5) สถิติการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
สถิติการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าช่วงระหว่างปี พ.ศ.2554-2558 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
รายการ
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
1.1 สุนัข / แมว ที่คิดค่าบริการ
1,169 ตัว
850 ตัว
734 ตัว 1,407 ตัว
1.2 สุนัข / แมว ที่รณรงค์ ฉีดฟรี
476 ตัว
392 ตัว
723 ตัว
493 ตัว 1,471 ตัว
2. ฉีดยาคุมกาเนิดสุนัข
110 ตัว
102 ตัว
75 ตัว
165 ตัว
125 ตัว
3.การกาจัดสุนขั จรจัด
55 ตัว
60 ตัว
50 ตัว
34 ตัว
(จับส่งสัตว์แพทย์ มข.)
ที่มา : งานสัตวแพทย์ สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น (พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรม
และการจั ด สวั ส ดิ ภ าพสั ต ว์ ประกาศใช้ เ มื่ อ 27 ธ.ค.57 จึ งไม่ มี ก ารจั บ สุ นั ข ส่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เพื่ อ
การศึกษา)
(6) การควบคุมโรค
จานวนและอัตราป่วยด้วยโรคสาคัญที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก
ในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นข้อมูลสะสมตั้งแต่ เดือนมกราคม-ธันวาคม 2558
อันดับ
จานวนผู้ป่วย
อัตราป่วยต่อแสน
โรค
ที่
(ราย)
ประชากร
1 อุจจาระร่วง(Diarrhea)
1,593
1,386.86
2 ไข้หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ(Pyrexia of unknown origin,P.U.O.)
1,103
960.27
3 อาหารเป็นพิษ ไม่ทราบเชื้อ(Food poisoning(Unknown))
566
492.76
4 ปอดบวม(Pneumonia)
557
484.92
5 โรคตาแดง(Haemorrhagic conjunctivitis)
184
160.19
6 ไข้เดงกี่(dengue fever)
173
150.61
7 ไข้เลือดออก(Dengue hemorrhagic fever)
168
146.26
8 สุกใส(Chickenpox)
115
100.12
9 ไข้หวัดใหญ่(Influenza Unknown)
92
80.09
10 คางทูม(Mump)
41
35.69
ที่มา : แหล่งที่มาของข้อมูล ศูนย์ระบาดวิทยาอาเภอเมืองขอนแก่น
ข้อมูลประชากร โดยสานักทะเบียนราษฎร์ เทศบาลนครขอนแก่น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 จานวน 114,864 คน
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(7) การส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพ
จานวนครัวเรือน จานวนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และสัดส่วน อสม. ต่อครัวเรือน ในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ชุมชน
โนนชัย 1
โนนชัย 2
โนนชัย 3
ดอนหญ้านาง 1
ดอนหญ้านาง 2
ดอนหญ้านาง 3
รวม

ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โนนชัย
จานวน อสม.ที่
สัดส่วนอสม.ที่
จานวน
จานวน
ปฏิบัติงานและได้รับ ปฏิบัติงาน 1 คนต่อ
ครัวเรือน อสม. ทั้งหมด
ค่าป่วยการ (คน)
จานวนครัวเรือน
269
14
13
21
235
15
14
17
192
15
14
14
399
21
21
19
536
17
16
33
590
11
8
74
2,221
93
86
25.83
ศูนย์แพทย์มิตรภาพ

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

ลาดับที่
1
2
3

ชุมชน
หลังศูนย์ราชการ 1
หลังศูนย์ราชการ 2
เทพารักษ์ 1
เทพารักษ์ 2
เทพารักษ์ 3
เทพารักษ์ 4
เทพารักษ์ 5
พัฒนาเทพารักษ์
เจ้าพ่อเกษม
เจ้าพ่อทองสุข
บขส.
หนองแวงตราชู 2
หนองแวงตราชู 4
มิตรภาพ
รวม

ชุมชน
หนองใหญ่ 1
หนองใหญ่ 2
หนองใหญ่ 3

จานวน
ครัวเรือน

จานวน
อสม. ทั้งหมด

888
268
228
416
235
173
163
80
222
714
150
348
101
193
4,179

12
11
10
8
17
6
11
5
4
5
0
13
9
8
119

จานวน อสม.ที่
สัดส่วนอสม.ที่
ปฏิบัติงานและได้รับ ปฏิบัติงาน 1 คนต่อ
ค่าป่วยการ (คน)
จานวนครัวเรือน
11
81
11
24
9
25
4
104
13
18
5
35
10
16
5
16
4
56
5
143
0
0
12
29
7
14
6
32
102
40.97

ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 หนองใหญ่
จานวน อสม.ที่
สัดส่วนอสม.ที่
จานวน
จานวน
ปฏิบัติงานและได้รับ ปฏิบัติงาน 1 คนต่อ
ครัวเรือน อสม. ทั้งหมด
ค่าป่วยการ (คน)
จานวนครัวเรือน
428
15
12
35
404
12
13
31
310
14
10
31

32

ลาดับที่
4
5
6
7
8
9
10
11

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชุมชน
หนองใหญ่ 4
ศิริมงคล
มิตรสัมพันธ์ 1
มิตรสัมพันธ์ 2
โพธิบัลลังก์ทอง
ตชด.
ศรีจันทร์พัฒนา
ชลประทาน
รวม

ชุมชน
บะขาม
ศรีจันทร์ประชาฯ
นาคะประเวศน์
ธารทิพย์
ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งสร้างพัฒนา
ธนาคร
บ้านเลขที่ 37
หัวสะพานสัมพันธ์
ศรีจันทร์
คุ้มหนองคู
รวม

จานวน
ครัวเรือน

จานวน
อสม. ทั้งหมด

131
522
163
192
369
163
215
347
3,244

12
10
4
7
11
0
10
11
106

จานวน อสม.ที่
สัดส่วนอสม.ที่
ปฏิบัติงานและได้รับ ปฏิบัติงาน 1 คนต่อ
ค่าป่วยการ (คน)
จานวนครัวเรือน
10
13
4
58
4
41
7
27
11
34
0
0
8
27
10
35
89
36.45

ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร
จานวน อสม.ที่
สัดส่วนอสม.ที่
จานวน
จานวน
ปฏิบัติงานและได้รับ ปฏิบัติงาน 1 คนต่อ
ครัวเรือน อสม. ทั้งหมด
ค่าป่วยการ (คน)
จานวนครัวเรือน
468
31
27
17
426
20
20
21
360
18
16
22
323
7
7
46
324
10
10
32
234
24
22
15
130
6
6
22
679
7
7
97
62
10
10
6
189
9
9
21
674
17
16
42
3,869
159
150
25.79
ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชุมชน
ชัยณรงค์ – สามัคคี
พระลับ
หน้าโรงพยาบาลฯ
บ้านตูม
โนนทัน 1
โนนทัน 2
โนนทัน 3
โนนทัน 4

จานวน
ครัวเรือน

จานวน
อสม. ทั้งหมด

526
615
614
324
411
431
539
350

16
17
22
32
12
15
14
14

จานวน อสม.ที่
สัดส่วนอสม.ที่
ปฏิบัติงานและได้รับ ปฏิบัติงาน 1 คนต่อ
ค่าป่วยการ (คน)
จานวนครัวเรือน
14
37
14
43
20
31
30
11
10
41
15
29
14
38
13
27
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ลาดับที่
9
10
11
12
13

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

ชุมชน
โนนทัน 5
โนนทัน 6
โนนทัน 7
โนนทัน 8
โนนทัน 9
รวม

ชุมชน
เจ้าพ่อขุนภักดี
หลักเมือง
หนองวัดพัฒนา
โนนหนองวัด 1
โนนหนองวัด 2
โนนหนองวัด 3
โนนหนองวัด 4
วุฒาราม
กศน.
ศรีฐาน 1
ศรีฐาน 2
ศรีฐาน 3
ศรีฐาน 4
รวม

จานวน
ครัวเรือน

จานวน
อสม. ทั้งหมด

296
454
495
252
178
5,485

11
31
23
14
4
225

จานวน อสม.ที่
สัดส่วนอสม.ที่
ปฏิบัติงานและได้รับ ปฏิบัติงาน 1 คนต่อ
ค่าป่วยการ (คน)
จานวนครัวเรือน
9
33
26
17
22
22
9
28
4
44
220
27.43

ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาล
จานวน อสม.ที่
สัดส่วนอสม.ที่
จานวน
จานวน
ปฏิบัติงานและได้รับ ปฏิบัติงาน 1 คนต่อ
ครัวเรือน อสม. ทั้งหมด
ค่าป่วยการ (คน)
จานวนครัวเรือน
169
6
6
28
160
0
0
0
166
15
15
11
404
6
5
81
276
12
11
37
463
14
13
36
650
13
13
50
315
17
17
18
175
9
9
19
317
15
14
23
353
16
16
23
264
1
1
264
172
10
9
19
3,884
134
129
30.11
ศูนย์แพทย์สามเหลี่ยม

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชุมชน
สามเหลี่ยม 1
สามเหลี่ยม 2
สามเหลี่ยม 3
สามเหลี่ยม 4
สามเหลี่ยม 5
ไทยสมุทร
หนองแวงตราชู 1
หนองแวงตราชู 3
วัดป่าอดุลยาราม

จานวน
ครัวเรือน

จานวน
อสม. ทั้งหมด

556
370
269
206
358
317
217
473
291

33
11
15
14
17
9
17
17
11

จานวน อสม.ที่
สัดส่วนอสม.ที่
ปฏิบัติงานและได้รับ ปฏิบัติงาน 1 คนต่อ
ค่าป่วยการ (คน)
จานวนครัวเรือน
31
18
8
46
12
22
14
15
17
21
7
45
15
14
16
29
11
26

34

ลาดับที่
10

ชุมชน
ตะวันใหม่
รวม

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

ชุมชน
วัดธาตุ
วัดกลาง
หลังสนามกีฬา 1
หลังสนามกีฬา 2
หนองแวงเมืองเก่า 1
หนองแวงเมืองเก่า 2
หนองแวงเมืองเก่า 3
หนองแวงเมืองเก่า 4
การเคหะ
เหล่านาดี 12
แก่นนคร
พระนครศรีบริรักษ์
ตรีเทพนคร
เทคโนภาค
ตลาดต้นตาล
พิมานชลร่วมใจ
95 ก้าวหน้านคร
รวม

เขต
1
2
3
4
รวม

จานวน
ครัวเรือน
147
3,204
จานวน
ครัวเรือน
562
388
689
352
738
167
193
266
300
156
720
279
150
273
368
139
136
5,876

จานวน อสม.ที่
สัดส่วนอสม.ที่
ปฏิบัติงานและได้รับ ปฏิบัติงาน 1 คนต่อ
ค่าป่วยการ (คน)
จานวนครัวเรือน
10
8
18
154
139
23.05
ศูนย์แพทย์หนองแวง
จานวน อสม.ที่
สัดส่วนอสม.ที่
จานวน
ปฏิบัติงานและได้รับ ปฏิบัติงาน 1 คนต่อ
อสม. ทั้งหมด
ค่าป่วยการ (คน)
จานวนครัวเรือน
35
34
16
23
20
19
13
7
98
5
5
70
17
16
46
8
8
21
14
10
19
7
7
38
13
13
23
6
6
26
11
9
80
11
10
28
4
4
37
7
7
39
4
4
92
0
0
0
0
0
0
178
160
36.73
จานวน
อสม. ทั้งหมด

สรุปจานวนครัวเรือน จานวนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นรายเขต
จานวน อสม.ที่
สัดส่วนอสม.ที่
จานวน
จานวนครัวเรือน
ปฏิบัติงานและได้รับ ปฏิบัติงาน 1 คนต่อ
อสม. ทั้งหมด
ค่าป่วยการ (คน)
จานวนครัวเรือน
5,758
182
163
35
9,347
332
298
31
11,264
424
390
28
5,593
236
215
26
31,962
1,171
1,066
27

ที่มา : งานสาธารณสุขมูลฐาน สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น
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สรุปจานวนครัวเรือน จานวนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นรายเขต
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ข้อมูล
จานวนครัวเรือน
จานวนประชากร
ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัดที่มีค่าร้อยละดีขึ้น
รายได้เฉลี่ยต่อคน
ความสุขเฉลี่ย

ปี 2558
16,222 ครัวเรือน
49,219 คน
14 ตัวชี้วัด
28 ตัวชี้วัด
107,966 บาท/คน/ปี
8.14

ปี 2559
16,893 ครัวเรือน
49,992 คน
19 ตัวชีวัด
25 ตัวชี้วัด
111,255 บาท/คน/ปี
8.50

ที่มา : งานสาธารณสุขมูลฐาน สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

ผลต่าง
671 ครัวเรือน
+ 773 คน
5 ตัวชี้วัด
-3 ตัวชี้วัด
+ 3,289 บาท
+0.36
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การประเมินภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อศูนย์แพทย์ /

จานวนเด็ก

ศูนย์บริการสาธารณสุข

ทั้งหมด

ศสบ. ที่ 1 เทศบาล
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ร้อยละ
ศสบ. ที่ 3 โนนชัย
ร้อยละ
ศสบ. ที่ 5 หนองใหญ่
ร้อยละ
ศูนย์แพทย์ชาตะผุดง
ร้อยละ
ศูนย์แพทย์ประช่าสโมสร
ร้อยละ
ศูนย์แพทย์มิตรภาพ
ร้อยละ
ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง
ร้อยละ
ศูนย์แพทย์สามเหลีย่ ม
ร้อยละ
สรุป ทั้งหมด
ร้อยละ

291
333
624
258
590
530
428
3385
100

ภาวะโภชนาการ อายุ /น้าหนัก

ภาวะโภชนาการ อายุ /ส่วนสูง

ที่เฝ้า
ระวัง
178

มาก ค่อน
มาก
11
6

ตาม
เกณฑ์
137

ค่อน
น้อย
13

น้อย

สูง

11

18

53.78
275
94.50
282
84.68
312
50.00
246
95.35
558
94.58
483
91.13
83
19.39
2417
71.40

6.18
12
4.36
28
9.93
11
3.53
3
1.22
10
1.79
19
3.93
7
8.43
101
4.18

76.97
164
59.64
217
76.95
256
82.05
229
93.09
397
71.15
373
77.23
68
81.93
1841
76.17

7.30
33
12.00
6
2.13
16
5.13
7
2.85
61
10.93
30
6.21
4
4.82
170
7.03

6.18 10.11 5.62 63.48 6.18 14.61 7.30
61
8
7
124
27
109
17
22.18 2.91 2.55 45.09 9.82 39.64 6.18
6
10
2
191
48
31
46
2.13 3.55 0.71 67.73 17.02 10.99 16.31
20
19
14 195
39
45
11
6.41 6.09 4.49 62.50 12.50 14.42 3.53
2
7
3
225
9
2
2
0.81 2.85 1.22 91.46 3.66 0.81 0.81
77
8
12 284
81
173
18
13.80 1.43 2.15 50.90 14.52 31.00 3.23
39
59
19 263
35
107
31
8.07 12.22 3.93 54.45 7.25 22.15 6.42
2
2
4
66
7
4
5
2.41 2.41 4.82 79.52 8.43 4.82 6.02
218 131 71 1461 257 497 143
9.02 5.42 2.94 60.45 10.63 20.56 5.92

3.37
5
1.82
25
8.87
9
2.88
5
2.03
13
2.33
22
4.55
2
2.41
87
3.60

ค่อน ตาม
สูง เกณฑ์
10 113

ค่อน
เตี้ย
11

ภาวะโภชนาการ น้าหนัก/ส่วนสูง
เตี้ย

อ้วน

26

13

เริ่ม
อ้วน
8

ท้วม
10

สม
ส่วน
128

ค่อน
ผอม
6

ผอม

4.49
12
4.36
62
21.99
28
8.97
5
2.03
37
6.63
38
7.87
4
4.82
194
8.03

5.62
11
4.00
25
8.87
17
5.45
9
3.66
36
6.45
28
5.80
4
4.82
140
5.79

71.91 3.37 7.30
192
20
23
69.82 7.27 8.36
133
7
9
47.16 2.48 3.19
219
16
21
70.19 5.13 6.73
218
7
5
88.62 2.85 2.03
387
26
54
69.35 4.66 9.68
312
21
53
64.60 4.35 10.97
61
3
6
73.49 3.61 7.23
1650 106 184
68.27 4.39 7.61

13
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จานวนคนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จาแนกตามประเภทความพิการ
ลาดับ
ที่

ชื่อศูนย์แพทย์ /
ศูนย์บริการสาธารณสุข

ประเภทความพิการ (คน)
การได้ยิน

การเห็น

เคลื่อนไหว/
ร่างกาย

สติปัญญา

จิตพฤติกรรม

ออทิสติค

การเรียนรู้

อื่นๆ

รวม

1

ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาล

19

12

90

14

6

2

5

4

152

2

ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โนนชัย

5

7

25

0

5

3

5

0

50

3

ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 หนองใหญ่

10

3

35

6

10

3

3

17

87

4

ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร

17

5

57

13

6

0

1

1

100

5

ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง

25

8

96

22

16

5

4

2

178

6

ศูนย์แพทย์หนองแวง

20

6

101

21

10

2

3

3

166

7

ศูนย์แพทย์มิตรภาพ

11

10

54

12

3

1

5

2

98

8

ศูนย์แพทย์สามเหลีย่ ม

94

15

115

6

11

2

1

0

244

201

66

573

94

67

18

27

29

1,075

รวม

ที่มา : งานฟื้นฟูสุขภาพ สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)
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จานวนสถิตผิ ู้มารับบริการตรวจ-รักษา เทศบาลนครขอนแก่น
จาแนกตามประเภทสิทธิ (ตุลาคม 2557–กันยายน 2558)
จานวนผู้รับบริการ (ราย)
ร้อยละ
ลาดับที่
ประเภทสิทธิ
48,191
16.65
1
ข้าราชการและหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
42,901
14.82
2
บัตรประกันสังคม
60,991
21.07
3
UC (บัตรทองไม่มี ท)
133,064
45.97
4
สปร. (บัตรทองมี ท)
759
0.26
5
คนต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน
3,554
1.23
6
อื่นๆ (คนต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน/.../ปฏิเสธ UC)
289,460
100.00
รวม
ที่มา : แบบ 0110 รง.5 ระบบรายงานสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข (JHCIS) ของศูนย์แพทย์ 8 แห่ง
(ยกเว้นใน มข)
4.3 อาชญากรรม
สถิติการเกิดภัย 9 ภัย ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2558

4.4 ยาเสพติด
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นด้านตัวบุคคล
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตลอดจนด้านความมั่นคงของประเทศและประชาคมโลก โดยกลุ่มประชากรผู้ติด ยาเสพติดส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของ
ปัญหายาเสพติด จึงได้กาหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยกาหนดกรอบการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์หลัก เพื่อขับเคลื่อนงานยาเสพติด แม้ว่าจะมีนโยบายในการแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติดอย่างจริงจังแต่ปัญหาก็ยังไม่หมดสิ้นไป สถานการณ์การค้าและแพร่ระบาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกลุ่ม
ผู้เสพรายใหม่เพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เสพที่ผันตัวมาเป็นนักค้ารายย่อยและเป็นผู้
เสพรายเก่าที่แม้จะเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษายาเสพติดแล้วก็ยังคงกลับไปเสพซ้า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดยา
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เสพติดในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ยังพบการกระจายตัวของผู้ค้า ผู้เสพในพื้นที่ ตัวยาที่สาคัญ คือ ยาบ้า กัญชา สารระเหย และ
มีแนวโน้มการ แพร่ระบาดของไอซ์ ยาเสพติดส่วนใหญ่ผ่านมาทาง ประเทศเพื่อนบ้าน บางส่วนนามาจากกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล กลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้อง ได้แก่ คนว่างงาน ผู้มีอาชีพรับจ้าง เกษตรกร เยาวชนทั้งใน และนอกสถานศึกษา
อายุระหว่าง 18-24 ปีนักค้าราย ย่อยในพื้นที่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มรับจ้าง ผู้ว่างงาน และ เยาวชน พฤติการณ์การค้า จะทาใน
ลักษณะเครือญาติ มีการขยายเครือข่ายภายในกลุ่ม โดยเฉพาะเยาวชน มักจะหาลูกค้าจากกลุ่มเพื่อน ส่งผลให้จังหวัดขอนแก่น
มีสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่เขตชุมชนเมือง ที่มีการ
เจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน มีการขยายพื้นที่เพื่อสร้างห้างสรรพสินค้า โรงงานอุสาหกรรม อาคาร
บ้านเรือน และหมู่บ้านจัดสรร ทาให้มีผู้คนจากต่างถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยและมาประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ในส่วนสรุปสถานการณ์ยาเสพติด ผลการปราบปรามจับกุม ช่วงวันที่ 1-27 มิถุนายน 2559 จับกุม 466 รายต้องหา
476คน ยาบ้า 56,850เม็ด กัญชาแห้ง 400 กิโลกรัม ไอซ์ 8.8กรัม การบาบัดฟื้นฟูทุกระบบ3,641 คน คิดเป็น 107.09
เปอร์เซ็นต์ สถานปรกอบการ 323แห่งโรงงานสีขาว 30แห่ง ร้านเกม184แห่ง
4.5 การสังคมสงเคราะห์
เทศบาลนครขอนแก่น ให้บริการงานสังคมสงเคราะห์ ในการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อ
ประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การให้บริการประชาชนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ พ.ศ.2553 และอานวยความสะดวก เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการเป็นหลัก จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับหน่วยงานระดับ
ชุมชน เพื่อให้การพัฒนากระบวนงานให้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการ พัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานในเชิง
รุก เข้าถึงปัญหาของประชาชน และประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม โดยให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนงาน การแก้ไขปัญหา และให้คาแนะนา เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
เป็นที่พึงพอใจของผู้มารับบริการ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / ผู้ป่วยเอดส์ /ผู้ติดเชื้อ HIV และครอบครัว / เด็ก /เยาวชน
/ ผู้ด้อยโอกาส / คนยากจน และบุคคลเร่ร่อน การสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติและปัญหาความเดือดร้อน /
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งานสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ งานจัดซื้อวัสดุ
การแพทย์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
งานสังคมสงเคราะห์ ได้ปรับกระบวนงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยกาหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพิ่มคุณค่า ประสิทธิภาพในการให้บริการ การดูแล
ช่วยเหลือตามสิทธิที่ควรจะได้รับจากสังคม จากหน่วยงานภาครัฐ เป็นหลักประกันในสวัสดิภาพทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
รวมถึงความยุติธรรมทางสังคมในการพัฒนาความสามารถและทักษะต่าง ๆ อย่างสูงสุด เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นพึ่งตัวเองได้
ดาเนินชีวิตอย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม ตลอดจนได้ รับความช่วยเหลื อ ไม่ถูกแสวงหา
ผลประโยชน์ทุกรูปแบบจากบุคคลอื่น ตามมาตรฐานที่กาหนด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคงชีวิต ด้านการศึกษา ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิทธิทางสังคม/การคุ้มครองสิทธิ เช่น
1 การสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวน 11,374 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 86,363,500 บาท
2 การสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ จานวน 1,355 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,084,000 บาท
3 การสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จานวน 90 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 45,000 บาท
ข้อมูล
ปีงบประมาณ
จานวน/คน
งบประมาณที่จัดสรร/บาท
1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2557
10,745
79,470,000
2558
10,854
81,265,800
2559
11,974
86,363,500
2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ
2557
1,059
529,500
2558
1,145
916,800
2559
1,355
1,084,000
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3. เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ ฯ

2557
2558
2559
ที่มา : สานักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น

102
102
90

51,000
51,000
45,000

ดังนั้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดสวัสดิการสังคม
ในการให้บริการทางสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ ไข ปัญหาการพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อตอบสนองความจาเป็นขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพชีวิต และพึ่งตนเองได้ทั่วถึง เหมาะสม เป็น
ธรรม ตามมาตรฐานทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การทางานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการ
ยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับ และมีส่วนร่วมในการ
จัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
เทศบาลนครขอนแก่นมีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับเมืองอื่นๆหลายทางได้แก่
(1) ทางบก แบ่งออกเป็น 2 ทาง ดังนี้
(1.1) ทางรถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพมีรถธรรมดารถเร็วรถด่วนมีจุดจอดรับ –ส่ง ผู้โดยสารที่
สถานีต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ สถานีอาเภอพล สถานีอาเภอบ้านไผ่ สถานีอาเภอเมือง สถานีอาเภอน้าพอง และ
สถานีอาเภอเขาสวนกวาง ดังนี้
ขบวนรถล่อง
ขบวน
จังหวัด
ออกขอนแก่น
ถึงปลายทาง
ขบวนรถท้องถิ่น 416
อุดรธานี - นครราชสีมา
07.55
11.15
ขบวน ดีเซลราง 76 (ป)
หนองคาย - กรุงเทพ
08.39
17.10
ขบวนรถท้องถิ่น 432
ขอนแก่น - แก่งคอย
13.55
20.30
ขบวนรถท้องถิ่น 418
หนองคาย - นครราชสีมา
15.54
19.16
ขบวนรถด่วน ดีเซลราง 78
อุดรธานี - กรุงเทพ
20.11
05.00
ขบวนรถด่วน 70
หนองคาย - กรุงเทพ
21.05
06.25
ขบวนรถเร็ว 134
หนองคาย - กรุงเทพฯ
22.16
08.00
ขบวน
(ขบวนรถท้องถิ่น 415)
(ขบวนรถด่วน ดีเซลราง 75)
(ขบวนรถท้องถิ่น 417)
(ขบวนรถด่วนดีเซลราง 77)
(ขบวนรถเร็ว 133)
(ขบวนรถด่วน 69)
ที่มา : สถานีรถไฟขอนแก่น

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

ออกขอนแก่น
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
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(1.2) ทางหลวงแผ่นดิน
ทางหลวงหมายเลข
จังหวัด
2
สระบุร–ี ขอนแก่น–อุดรธานี–หนองคาย
12
ตาก–สุโขทัย–พิษณุโลก–เพชรบูรณ์–ขอนแก่น–กาฬสินธุ–์ มุกดาหาร
23
อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น– มหาสารคาม–ร้อยเอ็ด–ยโสธร–อุบลราชธานี
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
201
อ.สีคิ้ว นครราชสีมา–ชัยภูม–ิ ชุมแพ(ขอนแก่น)–ภูกระดึง–วังสะพุง–
อ.เชียงคาน(เลย)
207
จังหวัดขอนแก่น–บุรีรัมย์
208
จังหวัดขอนแก่น–มหาสารคาม
ที่มา : สานักงานทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น)
(1.3) ทางอากาศ จังหวัดขอนแก่นมีท่าอากาศยานพาณิชย์ของกรมการบินพาณิชย์ และมีตารางเวลา
ดังนี้
สายการบิน (ไทยสมายล์)
เที่ยวบิน
WE 040
WE 042
WE 044
WE 048
WE 046
เที่ยวบิน
WE 050
WE 054
WE 058

สุวรรณภูมิ – ขอนแก่น
ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.)
07:50
08:50
10:40
11:35
13:00
14:00
16:10
17:10
18:25
19:25
ดอนเมือง – ขอนแก่น
ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.)
06:15
07:10
14:00
14:55
17:35
18:30

เที่ยวบิน
WE 041
WE 043
WE 045
WE 049
WE 047
เที่ยวบิน
WE 051
WE 055
WE 059

ขอนแก่น – สุวรรณภูมิ
ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.)
09:20
10:20
12:05
13:05
14:30
15:30
17:40
18:40
19:55
20:55
ขอนแก่น – ดอนเมือง
ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.)
07:50
08:45
16:00
16:55
19:25
20:20

หมายเหตุ
DAILY
DAILY
DAILY
DAILY
DAILY
หมายเหตุ
DAILY
DAILY
DAILY

สายการบิน (ไทยแอร์เอเชีย)
เที่ยวบิน
FD 3250
FD 3254
FD 3256
FD 3258
FD 5500
FD 3501

ดอนเมือง – ขอนแก่น
ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.)
07:00
08:00
12:35
13:30
16:40
17:35
19:20
20:15
เชียงใหม่ – ขอนแก่น
07:00
08:00
ขอนแก่น – หาดใหญ่
09:20
11:20

เที่ยวบิน
FD 3250
FD 3255
FD 3257
FD 3259
FD 5501
FD 3502

ขอนแก่น – ดอนเมือง
ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.)
08:25
09:20
14:00
15:00
18:25
19:25
20:40
21:35
ขอนแก่น – เชียงใหม่
14:20
15:40
หาดใหญ่ –ขอนแก่น
11:50
13:50

หมายเหตุ
DAILY
DAILY
DAILY
DAILY
DAILY
DAILY
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สายการบิน (นกแอร์)
เที่ยวบิน
DD 9806
DD 9814
DD 9820

ดอนเมือง – ขอนแก่น
ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.)
06:30
07:20
11:05
11:55
18:40
19:35

เที่ยวบิน
DD 9807
DD 9815
DD 9821

ขอนแก่น – ดอนเมือง
ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.)
07:50
08:40
12:25
13:10
20:25
21:20

หมายเหตุ
DAILY
DAILY
DAILY

สายการบิน (กานต์แอร์)
เชียงใหม่ – ขอนแก่น
ขอนแก่น – เชียงใหม่
เที่ยวบิน
ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.)
เที่ยวบิน
ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.)
K8 8325
13:20
14:30
K8 8326
15:00
16:10
ไทยสมายล์ (Thai Smile) โทร. 02-1188888 www.thaismileair.com
แอร์เอเชีย (Air Asia) โทร. 02-5159999 www.airasia.com
นกแอร์ (Nok Air) โทร. 1318 www.nokair.com
กานต์แอร์ (Kan Air) โทร. 02-5516111 www.kanairlines.com
ที่มา : ท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ
DAILY

5.2 การไฟฟ้า
(1) การไฟฟ้า : ประชาชนได้รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น โดยมีแหล่งผลิต
กระแสไฟฟ้า คือ โรงไฟฟ้าพลังน้าเขื่อนอุบลรัตน์และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนน้าพอง พื้นที่ได้รับบริการไฟฟ้า 100 % ของ
พื้นที่ทั้งหมด
ข้อมูลการบริการไฟฟ้าระหว่าง พ.ศ.2550-2559
ประเภทที่อยู่อาศัย
พ.ศ.

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ

จานวน
ปริมาณ
จานวน
ปริมาณ
จานวน
ปริมาณ
ผู้ใช้
การใช้ไฟฟ้า
ผู้ใช้
การใช้ไฟฟ้า
ผู้ใช้
การใช้ไฟฟ้า
(ราย)
(หน่วย)
(ราย)
(หน่วย)
(ราย)
(หน่วย)
2550
101,425
207,237,049
9,031
113,859,280
641
39,819,361
2551
105,079
208,995,487
9,552
116,078,644
653
38,046,358
2552
110,509
231,189,881
10,245
128,943,853
705
43,338,633
2553
114,559
256,865,969
10,984
143,456,465
733
47,224,546
2554
117,341
250,633,922
11,710
144,556,399
673
44,769,473
2555
122,755
284,840,14
13,415
169,939,376
630
36,199,022
2556
128,552
295,384,896
15,541
183,159,416
14
916,318
2557
134,350
309,642,057
16,482
187,890,724
14
800,844
2558
138,446
310,019,500
16,623
185,909,727
5
384,111
2559
139,555
106,831,555
16,772
65,031,186
3
32,087
หมายเหตุ ข้อมูลหน่วยการใช้ไฟของหน่วยงานราชการในปี 2556 ลดลง เนื่องจากตั้งแต่เดือน ต.ค.55 มีการปรับเปลี่ยน
ประเภทการใช้ไฟของหน่วยงานราชการเป็นประเภทธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ตามมติ ครม.
ที่มา : แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
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(2) ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) : ในเขตเทศบาลจานวน 17,979 จุด ครอบคลุมถนนสายหลักทุกสาย
ส่วนตรอก/ซอย ครอบคลุมประมาณร้อยละ 90 ของพื้นที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(2.1) โคมไฟโซเดียม
จานวน
4,046 ต้น
(2.2) โคมไฟแสงจันทร์
จานวน
900 หลอด
(2.3) โคมไฟนีออน 40w จานวน
9,000 หลอด
(2.4) โคมไฟนีออน 20w
จานวน
4,000 หลอด
(2.5) เสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสา HIGH MAST ความสูง 20 เมตร ดวงโคมหลอดไฟโซเดียม 400 วัตต์
จานวน
30 ต้น
(2.6) เสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสา HIGH MAST ความสูง 10 เมตร ดวงโคมหลอดไฟ LED 120 วัตต์
จานวน
3 ต้น
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5.3 การประปา
การประปา : ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและนอกเขตเทศบาลบริเวณใกล้เคียงได้รับบริการน้าประปาจาก การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาขอนแก่น
(แหล่งน้าดิบที่ใช้ผลิตน้าประปา ใช้น้าจากลาน้าพองคลองชลประทาน)

พ.ศ.
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

ประเภท
ที่อยู่อาศัย
จานวน
ปริมาณ
ผู้ใช้น้า
การใช้น้า
(ราย)
(ลบม.)
57,174 12,229,965
60,795 13,547,823
63,815 14,133,952
67,927 15,137,141
70,700 14,509,040
74,281 15,913,796
75,870 16,424,517
76,867 2,721,970

ประเภท
ราชการ
จานวน
ปริมาณ
ผู้ใช้น้า การใช้น้า
(ราย)
(ลบม.)
342
2,052,312
429
2,151,225
438
2,012,378
465
2,100,471
479
1,921,433
495
2,378,047
1,450 3,362,009
521
414,514

ข้อมูลการใช้น้าประปาปี พ.ศ.2552-2559
ประเภท
ประเภท
ธุรกิจขนาดเล็ก
รัฐวิสาหกิจ
จานวน
ปริมาณ
จานวน ปริมาณ
ผู้ใช้น้า การใช้น้า ผู้ใช้น้า การใช้น้า
(ราย)
(ลบม.)
(ราย)
(ลบม.)
7,528 3,692,007
47
102,592
7,628 3,764,694
50
104,515
7,962 3,776,580
50
111,892
8,179 3,982,039
51
114,935
8,306
667.670
49
101,094
8,599
739,920
50
115,942
11,523 5,997,438
132
603,369
11,917 1,104,919
58
20,476

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ณ กุมภาพันธ์ 2559

ประเภท
ธุรกิจขนาดใหญ่
จานวน
ปริมาณ
ผู้ใช้น้า การใช้น้า
(ราย)
(ลบม.)
3,974 4,392,226
3,953 4,908,627
4,021 5,332,717
4,196 5,812,937
4,299 7,660,246
4,330 8,735,002
1,263 2,195,012
1,304
415,566

ประเภท
อุตสาหกรรม
จานวน ปริมาณ
ผู้ใช้น้า การใช้น้า
(ราย)
(ลบม.)
129
527,280
126
603,135
112
420,168
99
321,174
93
239,955
93
458,400
122
433,587
124
89,149
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5.4 โทรศัพท์
องค์การโทรศัพท์ จานวน 2 สาขา คือ
(1) สาขาขอนแก่น 1 พื้นที่รับผิดชอบถนนศรีจันทร์–ท่าพระ
(2) สาขาขอนแก่น 2 พื้นที่รับผิดชอบถนนศรีจันทร์–บ้านฝาง
5.5 ไปรษณีย์ การสื่อสารและโทรคมนาคม
(1) การสื่อสารและโทรคมนาคม : การสื่อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย
สถานีวิทยุกระแสหลัก จานวน 15 สถานี คือ
ที่
สถานี
คลื่นความถี่
1
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ระบบเอเอ็ม
A.M.648 KHz
2
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ระบบเอฟเอ็ม
F.M.99.50 MHz
3
สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 2 ระบบเอเอ็ม
A.M.1107 KHz
4
สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 2 ระบบเอฟเอ็ม
F.M.88.25 MHz
5
สถานีวิทยุกระจายเสียงประจาถิ่นที่ 12 ขอนแก่น
A.M.603 KHz
6
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการรักษาดินแดนขอนแก่น
A.M.1152 KHz
7
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอนแก่น
A.M.1314 KHz
8
สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท. ขอนแก่น
F.M.90.75 MHz
9
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟเอ็ม ทีวี ขอนแก่น
F.M.98.50 MHz
10
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
F.M.103.00 MHz
11
สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ขอนแก่น
F.M.104.50 MHz
12
สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 020 ขอนแก่น
F.M.107.75 MHz
13
สถานีวิทยุกระจายเสียงกองการวิทยุสื่อสารทหาร 5 บ้านไผ่
A.M. 1044 KHz
14
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาขอนแก่น
A.M. 621 KHz
15
สถานีวิทยุกระจายเสียง Kiss FM
F.M.105.70 KHz
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน จานวน 24 สถานี คือ
สถานี
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนเครือข่ายเมืองนครขอนแก่น
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเขตเมืองเก่า
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมชุมชนรักถิ่นท่าพระ
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมชุมชนบ้านหนองโดน
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมแก่นนคร
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบ้านดอนหญ้านาง
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน

คลื่นความถี่
F.M.100.00 MHz
F.M.100.00 MHz
F.M.93.50 MHz
F.M.95.00 MHz
F.M.98.25 MHz
F.M.87.75 MHz
F.M.90.00 MHz
F.M.90.25 MHz

9

จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมศิริมงคล

F.M.91.25 MHz

10
11

จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเอฟเอ็ม92.25
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสามเหลี่ยม

F.M.92.25 MHz
F.M.93.25 MHz
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ที่
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

สถานี
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมขอนแก่นเรดิโอ
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเทพารักษ์
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสามัคคี
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบะขาม
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาและชุมชน
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมศรีฐาน 4
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนพระลับ
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนพัฒนาเทพารักษ์
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนสาราญ
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนแก่นนคร
จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนคลื่นมวลชนสัมพันธ์

คลื่นความถี่
F.M.97.50 MHz
F.M.97.75 MHz
F.M.98.00 MHz
F.M.101.25 MHz
F.M.102.05 MHz
F.M.103.75 MHz
F.M.105.00 MHz
F.M.104.75 MHz
F.M.89.75 MHz
F.M.101.00 Hz
F.M.107.25 MHz
F.M. 90.50 MHz
F.M. 97.75 MHz

(2) สถานีวิทยุโทรทัศน์ จานวน 1 สถานี คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สานักประชาสัมพันธ์เขต 1
จังหวัดขอนแก่น
(3) ศูนย์ข่าว จานวน 7 ศูนย์ข่าว ได้แก่
(3.1) ศูนย์ข่าวภาคอีสาน ไทยทีวีสีช่อง 3
(3.2) ศูนย์ข่าวภาคอีสาน ททบ.5 จังหวัดขอนแก่น
(3.3) ศูนย์ข่าวภาคอีสานตอนบน ทีวีช่อง 7 สี ขอนแก่น
(3.4) ศูนย์ข่าวภาคอีสาน ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
(3.5) ศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.)
(3.6) ศูนย์ข่าว ASTV (NEW1) ภาคอีสาน
(3.7) เนชั่น ทีวี (THE NATION TV)
(4) โทรทัศน์ทางสาย (เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น) จานวน 3 แห่ง คือ
(4.1) บริษัทขอนแก่นเคเบิลเน็ทเวิร์ค จากัด (KTV)
(4.2) บริษัทขอนแก่นเคเบิล้ ทีวจี ากัด
(4.3) บริษัทโฮมทีวีเน็ทเวิร์ค จากัด (HOME TV)\
(5) หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จานวน 14 ฉบับ คือ
(5.1) หนังสือพิมพ์ไทอีสาน 19
(5.2) หนังสือพิมพ์ขอนแก่นนิวส์
(5.3) หนังสือพิมพ์สื่อธุรกิจ
(5.4) หนังสือพิมพ์อีสานรีวิว
(5.5) หนังสือพิมพ์เสียงอีสาน
(5.6) หนังสือพิมพ์แสงสุริยะ
(5.7) หนังสือพิมพ์ไทยเสรี
(5.8) หนังสือพิมพ์วีคลีม่ ิเรอร์
(5.9) หนังสือพิมพ์โฟกัสมิเร่อท์
(5.10) ข่าวอีสานไทยแลนด์นิวส์
(5.11) หนังสือพิมพ์ข่าวอีสาน
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(5.12) โฮมทีวีแม็กกาซีน
(5.13) หนังสือพิมพ์อีสานบีซวีค
(5.14) หนังสือพิมพ์ข่าวตารวจอีสาน
(6) เสียงตามสายภายในชุมชน จานวน 95 แห่ง ครอบคลุมจานวน 93 ชุมชน
(7) ไปรษณียโ์ ทรเลข จานวน 5 แห่ง คือ สาขาขอนแก่น สาขาเทพารักษ์ สาขาศรีจันทร์
สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์บริการไปรษณียเ์ ซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
(8) Wifi ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีการติดตั้ง Free Wifi โดย TOT และ CAT รวมทั้งหมด 250 จุด
ครอบคลุมพื้นที่ส่วนราชการ สถานศึกษา สวนสาธารณะ และถนนสายหลัก

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การท่องเที่ยว
(1) แหล่งท่องเที่ยว
(1.1) ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นสถานที่เคารพบูชาของชาวขอนแก่นประดิษฐานอยู่ที่ศาลาสุขใจถนน
เทพารักษ์หน้าสานักงานเทศบาลนครขอนแก่น ท่านเจ้าคุณปู่พระราชสารธรรมมุนีและหลวงธุรนัยพินิจ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น ได้นาหลักศิลาจารึกมาจากโบราณสถานในท้องที่อาเภอชุมแพมาประกอบพิธีตามแนวทางพระพุทธศาสนาทาเป็น
หลักเมืองเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2499
(1.2) พระมหาธาตุแก่นนคร ตั้งอยู่ภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวงถนนกลางเมืองเป็นศิลปะสมัยทวา
ราวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน รูปทรงแบบชาวอีสานตากแหมี 9 ชั้น เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีการตกแต่งด้วย
ลวดลายแกะสลัก และภาพเขียนอย่างงดงามเป็นสถานที่เคารพบูชาของชาวขอนแก่น และเป็นสถานที่ชมทัศนียภาพเมือง
ขอนแก่น
(1.3) อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ ตั้งอยู่ที่สวน เจ.ซี. ถนนรอบบึง ท้าวเพียเมืองแพนหรือพระนครศรี
บริรักษ์เป็นขุนนางเชื้อพระวงศ์กษัตริย์เวียงจันทร์มีธิดาชื่อนางคาแว่นเป็นสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ในปี พ.ศ.2332 ท้าวเพียเมืองแพนได้พาสมัครพรรคพวกประมาณ 330 คนอพยพมาอยู่ที่บ้านบึงบอน ขึ้นตรงต่อพระ
ยานครราชสีมา ต่อมาในปี พ.ศ.2340 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยก
“บ้านบึงบอน” ขึ้นเป็น “เมืองขอนแก่น” และยกฐานันดรศักดิ์ “ท้าวเพียเมืองแพน” ขึ้นเป็น “พระนครศรีบริรักษ์” พ่อเมือง
คนแรกของจังหวัดขอนแก่นในปี พ.ศ.2525 ประชาชนชาวขอนแก่น ได้ร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ขึ้นเพื่อเป็น
อนุสรณ์และเคารพสักการะของชาวเมืองขอนแก่น
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(1.4) น้าส่างสนามบิน ตั้งอยู่บริเวณถนนหน้าศูนย์ราชการตรงข้ามโรงเรียนสนามบินด้านทิศเหนือเป็นบ่อ
น้าประวัติศาสตร์ ที่มีมาก่อนที่เมืองขอนแก่นจะมีน้าประปาบริโภค เป็นจุดรวมใจของชาวขอนแก่นเป็นแหล่งน้าที่หล่อเลี้ยงชีวิต
ของชาวขอนแก่นในอดีต และให้คุณประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่แก่ประชาชนชาวขอนแก่นมาเป็นเวลายาวนาน
(1.5) ศาลหลักเมือง (เมืองเก่า) เป็นศาลหลักเมืองหรือบือบ้านที่ท้าวเพียเมืองแพนได้ตั้งไว้ ณ บริเวณใจกลาง
หมู่บ้า น เป็น เสาหลัก เมือ งขอนแก่น หลัก แรกก่อ นจะมีก ารย้า ยเมือ งอีก 5ครั้งปัจ จุบัน ตั้งอยู่บริเวณซอยกลางเมือง 21
ด้านข้างศูนย์กัลยาณมิตร
(1.6) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้าง เป็นสถานที่ที่เก็บรักษาและจัด
แสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่เป็นของแถบอีสานตอนเหนือ โดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์จัดตั้งใบเสมาหินที่ได้จาก “เมืองฟ้า
แดดสูงยาง” 7 อีกส่วนหนึ่งเป็นศิลปวัตถุสมัยต่างๆ ที่แบ่งมาจากพิพิธภัณฑสถานไว้เป็นจานวนมากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ขอนแก่นเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ที่ถนนหลังศูนย์ราชการ โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ
ที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้มาจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีภายในเขตศิลปากรที่ แห่งชาติพระนครพิพิธภัณฑ์แบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับชั้น
ชั้นที่หนึ่ง เน้นเรื่องราวของอู่อารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่ที่บ้านเชียงโครงกระดูกมนุษย์
เครื่องมือเครื่องใช้ ภาชนะดินเผาอีกด้านหนึ่งจัดแสดงใบเสมาหินจาหลักเรื่องพุทธประวัติและภาพปูนปั้นศิลปทวาราวดีจาก
เมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์
ชั้นที่สอง อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นส่วนของศิลปวัตถุสมัยขอมหรือลพบุรีที่ได้ในภาคอีสาน เช่น พระพุทธรูป
เครื่องปั้นดินเผาและศิลปวัตถุอื่นรวมทั้งทับหลังหินทรายจากปราสาทหินในภาคอีสานและอีกด้านหนึ่งของชั้นบนเป็นศิลปวัตถุยุค
สมัยต่างๆ ของภาคกลาง เช่น อยุธยา สุโขทัยเป็นต้นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่นเปิดให้เข้าชมทุกวันเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา 09.00- 16.00 น. อัตราค่าเข้าชมชาวไทย 5 บาท ชาวต่างประเทศ 10 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโทร.(043)
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(1.7) หอศิลปวัฒนธรรมและอาคารศูนย์กาญจนาภิเษก มหาวิท ยาลัยขอนแก่น เป็นแหล่งแสดงศิลปะ
พื้นบ้านและเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ตั้งอยู่ที่ถนนมะลิวัลย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(1.8) โฮงมู น มั ง เมื อ งขอนแก่ น โฮงมู น มั ง เมื อ งขอนแก่ น ตั้ ง อยู่ ณ บริ เ วณชั้ น ล่ า งอาคาร
สวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่น ภายในโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ได้จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ในส่วน
ของนิทรรศการและห้องจาหน่ายของที่ระลึก สาหรับการจัดนิทรรศการได้แบ่งออกเป็น 5 โซน โดยแบ่งตามเนื้อหาสาระใน
ระบบการปกครองวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจของชาวขอนแก่น นับตั้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ยุคสร้างบ้านแปงเมือง จวบจนเป็นเมืองขอนแก่นในปัจจุบัน
(1.9) บึงแก่นนคร มีลักษณะเป็นบึงขนาดใหญ่เนื้อที่ 603 ไร่ในเขตเทศบาลกลางเมืองขอนแก่นเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีถนนเลียบริมน้าโดยรอบได้มีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบบึงให้เป็นสวนสุขภาพ ภายในสวนบริเวณ
รอบๆมีภาพประติมากรรมรูปต่างๆ ทางเทศบาลได้ทาการปลูกต้นคูนและไม้ดดั ไว้อีกมากมายทาให้ดูร่มรื่นสวยงามนอกจากนี้ยัง
มีสนามเด็กเล่นและร้านอาหารบริการผู้มาพักผ่อนทางทิศเหนือของบึงแก่นนครเป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์ “เจ้าเพียเมือง
แพน” ผู้ก่อตั้งเมืองขอนแก่น
(1.10) บึงทุ่งสร้าง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ/สถานที่ท่องเที่ยวมีสภาพเป็นบึงธรรมชาติมีสวนสุขภาพ
สาหรับออกกาลังกาย มีพื้นที่ 1,600 ไร่ตั้งอยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างอนาคตจะได้รับการพัฒนาเป็นสวนพฤกษศาสตร์ชุ่มน้า สวน
นก และลานกีฬา
(1.11) สวนสาธารณะประตูเมือง มีพื้นที่ 10ไร่ 1 งาน14.2 ตารางวาเดิมเป็นที่ดินของตระกูลทวี-แสงสกุล
ไทย ยกให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นสถานที่ทดลองและพัฒนาพันธุ์ข้าว ต่อมาเมื่อถนนมิตรภาพตัดผ่านถูกทิ้งร้าง
เทศบาลได้ประสานขอใช้ที่ดินจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายบุญรงค์นิลวงศ์) และกรมธนารักษ์ปัจจุบันเทศบาล
ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามร่มรื่นมีระดับพื้นที่สูงต่าเป็นมิติมุมมองที่แตกต่างจากสวนทั่วไป และยังเป็นสวนที่เป็น
สัญลักษณ์ของการเข้าถึงเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณถนนศรีจันทร์ตัดกับถนนมิตรภาพ
(1.12) หนองสะพัง เป็นหนองน้าเก่าแก่ที่ประชาชนชาวขอนแก่นได้ใช้ในการอุปโภค การประมงและ
การเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพ เทศบาลจึงได้ทาการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สาธารณะเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้า
มาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
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(1.13) ถนนฅนเดิน ขอนแก่น เกิดขึ้นจากการระดมความคิดและร่วมมือกันของกลุ่มปัญจมิตรขอนแก่น ที่
ประกอบด้วย สภาทนายความจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและเทศบาลนครขอนแก่น รวมถึงความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิดที่ว่า ถนนมีไว้ให้รถวิ่ง ยิ่งมีถนน
คนยิ่งรักกันน้อยลงจะเป็นไปได้หรือไม่ ถ้าเราจะคืนถนนให้กับคนขอนแก่น เพื่อเป็นพื้นที่ให้คนที่รัก ที่ชอบในสิ่งเหมือนๆ กันได้
คุยกัน ถนนฅนเดินขอนแก่น เปิดเฉพาะวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. ณ บริเวณถนนหน้าศูนย์ราชการ (ถนนด้านหน้า
ศาลากลางจังหวัด) มีสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสินค้าทามือ ของที่ระลึก ของเก่า อาหารและขนมต่าง ๆ มีการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม ราวงอีสาน ละครใบ้ รวมไปจนถึงการแสดงเปิดหมวกของเยาวชนชาวขอนแก่น และการแสดงอื่น ๆ อีก
มากมาย
(2) เทศกาลและงานประเพณี
(2.1) งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียวเทศบาลนคร
ขอนแก่นได้จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน เป็นประเพณีทุกปีมาตั้งแต่ปี 2531 การจัดงานดังกล่าวได้พัฒนา
อย่างต่อเนื่องมาตามลาดับจนปัจจุบันได้ชื่อว่า"งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อี สาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าว
เหนียว"วัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการละเล่นสงกรานต์แบบปีใหม่ไทยปลูกฝังพฤติกรรมและ
ค่านิยมที่ดีของเยาวชนต่อครอบครัวและสังคมและที่เป็นจุดเด่นสาคัญของงานคือเป็นงานที่สนุกได้โดยไร้แอลกอฮอล์ซึ่งถือเป็ น
จังหวัดต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนกิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธี
ทาบุญตักบาตร การละเล่นกีฬาการแสดงดนตรีพื้นเมือง ขบวนแห่เกวียนบุปผาชาติ วันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกันเป็นต้น
(2.2) งานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น หรือที่นิยมเรียกกันว่า"งาน
ไหม" หรื อ "งานเทศกาลไหม" จั ด ขึ้ น ครั้ งแรกเมื่ อ ปี 2522 โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ประเพณีผูกเสี่ยวเป็นประเพณีดั้งเดิมของคนกลุ่มวัฒนธรรมไทย
ลาว หรือชาวอีสานมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคาว่า "เสี่ยว" ในความหมายของชาวอีสานหมายถึงเพื่อนรัก เพื่อนตายเพื่อนร่วม
ชะตาชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขถือเสมือนมีชีวิตเดียวกันคู่เสีย่ วจะติดต่อไปมาหาสูแ่ ละช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ตลอดเวลาคนที่จะเป็นคู่
เสี่ยวจะต้องเป็นชายกับชาย หญิงกับหญิง ซึ่งสนิทสนมกันรสนิยมคล้ายกันเกิดปีเดียวกันมีบุคลิกคล้ายกันพ่อแม่เห็นว่าเด็กรัก
กันก็จะนามาผูกแขนต่อหน้าผู้ใหญ่อบรมให้รักกันแล้วทั้งสองคนก็ได้ชื่อว่าเป็นเสี่ยวกันไปจนชีวิตจะหาไม่งานเทศกาลไหม
ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น จัด ขึ้น ระหว่า งวัน ที่ 29พฤศจิก ายนถึงวัน ที่ 10 ธัน วาคมของทุก ปี ณ
บริเ วณสนามหน้า ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นวัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือให้ประชาชนเข้าใจความหมายของคาว่า
“เสี่ยว” อย่างถูกต้องฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมส่งเสริมให้คนในชาติตระหนักถึงความเป็น
มิตรกันและนาค่าแห่งมิตรภาพนั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านความร่วมมือพัฒนาประเทศชาติและขยายผลการผูกเสี่ยวไปสู่
คนในชาติให้มากขึ้นกิจกรรมในงาน ได้แก่ การจัดพิธีผูกเสี่ยว ประกวดพานบายศรีจัดขบวนแห่รถตามคาขวัญจังหวัด จัดศาลา
ไหมเพื่อสาธิตการทอผ้าไหมและจาหน่ายผลิตภัณฑ์การแสดงศิลปะพื้นบ้านการออกร้านกาชาดการจัดนิทรรศการของส่วน
ราชการและการประกวดนางงามไหม
(2.3) งานประเพณีเข้าพรรษา เข้าพรรษา คือการที่ภิกษุผูกใจว่าจะอยู่ประจาเสนาสนะในวัดใดวัด หนึ่ง
ตลอดเวลา 3 เดือ น ในฤดูฝ นไม่ไ ปค้า งแรมให้ล่ว งราตรีใ นที่แ ห่งอื่น ระหว่า งที่ผูก ใจนั้น เป็น พิธีกรรมสาหรับภิกษุโดยตรง
ซึ่งมีวินัยนิยมบรมพุทธานุญาตไว้ให้ปฏิบัติทุกรูป จะเว้นเสียมิได้ไม่ว่ากรณีใดๆมีเรื่องราวปรากฏอยู่ในวัสสุปนายิกขั นธกะพระ
วินัยปิฎกใจความว่าสมัยเมื่อผ่านปฐมโพธิการไปแล้วมีกุลบุตรบวชเป็นภิกษุมากขึ้นพระพุทธเจ้ายังมิได้ทรงบัญญัติให้ภิกษุจา
พรรษา ถึงฤดูฝนมีน้าขังเต็มพื้นที่ไร่นาชาวบ้านประกอบอาชีพกสิกรรม ภิกษุบางจาพวกหาพักการจาริกไม่บางพวกพากัน
เหยียบพืชผลชาวบ้าน และสัตว์เล็กตายเป็นจานวนมาก ชาวบ้านพากันติเตียนพระพุทธองค์ทรงทราบจึงบัญญัติให้ภิกษุอยู่จา
พรรษาในฤดูฝน 3 เดือน คือวันแรม1 ค่าเดือน 8 หลังพุทธศาสนิกชนจะรวมกันที่ศาลาโรงธรรมจัดดอกไม้ธูปเทียน ข้าวสารผ้า
อาบน้าฝนถวายแด่พระสงฆ์และอธิฐานเข้าพรรษาเรียกว่า ปวารณาเข้าพรรษาจังหวั ดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมงานประเพณี
เข้าพรรษาที่วัดพระธาตุพระอารามหลวงวัดหนองแวง บึงแก่นนคร และวัดศรีจันทร์พระอารามหลวงเป็นประจาทุกปีและเชิญ
ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทาบุญที่วัดใกล้บ้านหรือวัดที่มีจิตศรัทราการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสานึกให้
เด็กเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงความสาคัญในวันเข้าพรรษาเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กเยาวชน
และประชาชนได้นาไปใช้ในชีวิตประจาวันและเพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้มิติทาง
ศาสนา กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีทาบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบ
น้าฝนและอธิษฐานปวารณาเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน
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(2.4) งานประเพณีออกพรรษา ออกพรรษา หมายถึง การสิ้นสุดกาหนดอยู่จาพรรษาของภิกษุตาม
พระวินัยบัญญัติมีพิธีเป็นสังฆกรรม กรรมพิเศษเรียกโดยภาษาวินัยพิเศษว่า ปวรณากรรมคือการทาปวารณาของสงฆ์ผู้อยู่
ร่วมกันมาตลอด 3 เดือน ในวันเพ็ญเดือน 11 กิจกรรมสาคัญที่จัดเป็นประจาทุกปีในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่
(2.4.1) การตักบาตรเทโวสืบเนื่องมาจากวันเทโวโลหณะ คือวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลก
หลังจากเสด็จไปจาพรรษาอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์พิภพถ้วนไตรมาสและตรัสพระอภิธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก
มาตลอด 3 เดือนพอออกพรรษาก็เสด็จกลับมายังมนุษย์โลกโดยเสด็จลงทางบันไดสวรรค์ที่ประตูเมืองสังกัสสนครอันตั้งอยู่
เหนือกรุงสาวถีวันเสด็จลงจากเทวโลกนั้นเรียกว่าวันเทโวโลหณะ ตรงกับวันมหาปวารณาเพ็ญเดือน 11 วันนั้นถือกันว่าเป็น
วันบุญวันกุศลที่สาคัญวัน หนึ่งของพุทธบริษัทโบราณเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก รุ่งขึ้นจากวันนั้นเป็นวันแรม 1
ค่าเดือน 11 จึงมีการทาบุญตักบาตรเทโวโลหณะกันเป็นการใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้า
จังหวัดขอนแก่นโดยเทศบาลตาบลเขื่อนอุบลรัตน์และอาเภออุบลรัตน์ได้จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวเป็นประจาทุกปีที่วัดพระพุทธ
บาทภูพานคาอาเภออุบ ลรัตน์โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่ออนุ รักษ์สืบ สานวัฒ นธรรมอั นดีงามของไทยบูชาคุณ องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าและรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสาคัญในวันออกพรรษา กิจกรรมในงานประกอบด้วยนมัสการ
องค์พระเจ้าใหญ่ ไหว้รอยพระพุทธบาทพระภิกษุสามเณรเดินลงมาจากยอดเขาวัดพระบาทภูพานคาตามบันได 1,049 ขั้นเพื่อ
รับบิณฑบาต พุทธศาสนิกชนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและจตุปจั จัยและขบวนแห่รถนางฟ้า เทวดาพระอินทร์ พระพรหม ไป
ยังวัดพระบาทภูพานคา
(2.4.2) ไต้ประทีปโคมไฟและวิถีชีวิตอีสาน ในช่วงเทศกาลออกพรรษาจังหวัดขอนแก่นโดย
เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดงานประเพณีออกพรรษาไต้ประทีปโคมไฟและวิถีชีวิตอีสาน ซึ่งตรงกับวันออกพรรษาของทุกปี ณ
บริเวณบึงแก่นนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นและอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอันดีงามของวิถีชีวิตคนอีสาน กิจกรรมสาคัญในงาน ประกอบด้วย จัดพิธีทางศาสนา
ออกร้านจาหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมืองจัดแสดงนิทรรศการของเก่าน่าสะสม พระเครื่องประกวดและโชว์บอนไซ จัดแสดง
วรรณกรรมเรื่อง"สินไซ" มหกรรมอาหารของดีเมืองขอนแก่นประกวดขบวนแห่ประทีปโคมไฟ ประกวดฮ้านประทีป ประกวด
สรภัญญะการแสดงวัฒ นธรรม 5 ภาคจัดประกวดนกกรงหัว จุก การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติการแข่ง X-Game การ
ประกวดกวนข้าวทิพย์ การแสดงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนต่างๆ การแสดงดนตรีพื้นเมืองและการแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลา
(2.5) งานบุญคูนเมือง เป็นงานประเพณีเพื่อเฉลิมฉลององค์ศาลหลักเมืองและวัน 5 ธันวามหาราช
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคมของทุกปี กิจกรรมสาคัญในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมบวงสรวงศาลหลักเมือง กิจกรรมโรง
ทาน กิจกรรมวางพานพุ่ม
(2.6) งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ ขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม–3 มกราคมของทุก
ปี ตั้งแต่เวลา 07.00–20.00 น. ณ บริเวณสวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของพื้นที่สีเขียว และการสร้างสุขโดยให้ประชาชนได้สัมผัสความงาม ความมหัศจรรย์ของ
ศิล ปะการจัด สวนดอกไม้ ตลอดจนเพื่อ ส่ งเสริ ม เศรษฐกิจ และการท่อ งเที่ ยวในจั งหวัด ขอนแก่น ท่ า มกลางบรรยากาศที่
ผสมผสานความสวยงามแบบธรรมชาติและการประดิษฐ์ ประดอย เรียงร้อยกันอย่างลงตัวในพื้นที่ทั้งหมด 73 ไร่ เป็นพื้นที่
กิจกรรม 63 ไร่ และพื้นที่ลานจอดรถ 10 ไร่
(2.7) งานขอนแก่นเคาน์ดาวน์ เป็นกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25
ธันวาคม – 1 มกราคมของทุกปี ณ บริเวณสวนประตูเมือง และถนนศรีจันทร์ช่วงตัดกับถนนมิตรภาพ ถึงทางรถไฟ กิจกรรม
สาคัญในงาน ประกอบด้วย สวนเรืองแสง การแสดงแสง สี เสียง การแสดงดนตรี มหกรรมอาหาร และการทาบุญตักบาตร
ในวันขึ้นปีใหม่
(2.8) เทศกาลหนั ง เมื อ งแคน เป็ น เทศกาลภาพยนตร์ ที่ เ ทศบาลนครขอนแก่ น ร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสมาคมผู้กากับภาพยนตร์ไทยจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ณ คุ้มสีฐาน หอศิลปวัฒนธรรม ริมบึงสี
ฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมสาคัญในงาน ประกอบด้วย การจัดฉายภาพยนตร์กลางแจ้ง การจัดฉายภาพยนตร์ที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนภาพยนตร์มรดกของชาติ การแสดงสาธิตการกากับภาพยนตร์ กิจกรรมเปิดท้ายขายพล็อต กิจกรรมประกวด
Kaen Star Casting ค่ายผู้กากับใหม่ การสัมมนาเกี่ยวกับภาพยนตร์และการสร้างภาพยนตร์
(2.9) เทศกาลถนนดอกคูน ดอกคูณ เป็นดอกไม้ประจาจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะออกดอกรับความสดใส
ของฤดูร้อน งานเทศกาลถนนดอกคูนจึงเริ่มงานในวันที่ 1 เมษายนไปจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อขับเคลื่อนการดาเนิ นงานตามระเบียบ
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วาระจังหวัด "ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณ" ทุกท่านจะได้มาชื่นชมความงดงามของช่อดอกคูณบานระย้าสีเหลือง
อร่ามสดใสทั่วทั้งเมืองขอนแก่น กิจกรรมในงานประกอบด้วย การราดอกคูณเสียงแคนและการแสดงโปงลางในพิธีเปิด อีกทั้ง
ยังมีกิจกรรมสรงน้าพระ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (หมอลาอีสาน) และกิจกรรมมุมถ่ายภาพ เพื่อเอาใจประชาชนที่ชอบ
ถ่ายภาพชอบบันทึกเรื่องราวดีๆ ผ่านเลนส์กล้อง ณ บริเวณถนนกัลปพฤกษ์ ช่วงบริเวณด้านข้างศูนย์ประชุมเอนกประสงค์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.2 อุตสาหกรรม
เทศบาลนครขอนแก่นมีการจาแนกหมวดหมู่กิจกรรม การผลิตตามประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (Thailand
Standard Industrial Classification หรือ TSIC) ประกอบด้วย
ลาดับ
รายการ
อุตสาหกรรมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
1
การเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
มีการเกษตรกรรม
ไม่มีการล่าสัตว์และการป่าไม้
2
การประมง
มี
3
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
ไม่มี
4
การอุตสาหกรรม
มี
5
การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
มี
6
การก่อสร้าง
มี
7
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และ มี
ของใช้
8
โรงแรมและภัตตาคาร
มี
9
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม มี
10
ตัวกลางทางการเงิน
มี
11
บริ ก ารด้ า นธุ ร กิ จ อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ การให้ เ ช่ า มี
และบริการธุรกิจ
12
การบริหารราชการแผ่นดิน การป้องกันประเทศ มี
การประกันสังคมภาคบังคับ
13
การศึกษา
มี
14
การบริการสุขภาพ และสังคมสงเคราะห์
มี
15
การบริการชุมชน สังคม และส่วนบุคคล
มี
16
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
มี
6.3 แรงงาน
อัตราการว่างงาน จังหวัดขอนแก่น
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การประกันตน
ปี 2558 จานวนผู้ประกันตนใน 4 จังหวัดหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 48.2
ของจานวนผู้ประกันตนทั้งหมดในภาค โดยจังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.2 รองลงมาเป็นจังหวัดขอนแก่น
สัดส่วนร้อยละ 12.1 จังหวัดอุดรธานีสัดส่วนร้อยละ 7.8 และจังหวัด อุบลราชธานีสัดส่วนร้อยละ 7.1 ตามลาดับ
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา 26 แห่ง ประกอบด้วย วัด 16 แห่ง
โบสถ์คริสต์ 3 แห่ง มัสยิด 2 แห่ง และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลี 5 แห่ง วัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 16 แห่ง
(1) วัดกลาง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
(2) วัดจอมศรี ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
(3) วัดตราชูวนาราม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
(4) วัดธาตุ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
(5) วัดโนนชัยวนาราม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
(6) วัดป่าชัยวัน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
(7) วัดป่าอดุลยาราม ม.16 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
(8) วัดโพธิ์ (โพธิ์โนนทัน) ม. 2 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
(9) วัดมรรคสาราญ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
(10) วัดวิเวกธรรม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
(11) วัดวุฒาราม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
(12) วัดศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
(13) วัดศรีธาตุ ม.14 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
(14) วัดศรีนวล ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
(15) วัดศรีสว่างโนนทัน ม.3 โนนทัน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
(16) วัดหนองแวง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โบสถ์คริสต์ 3 แห่ง
(1) คริสตจักรขอนแก่น 236/2 ถนนเทพารักษ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
(2) วัดนักบุญเยราร์ด 182/1 ถนนชาตผดุง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
(3) คริสตจักรจีนขอนแก่น 70/12 ถ.กลางเมือง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
มัสยิด 2 แห่ง
(1) มัสยิดกลางขอนแก่น
(2) มัสยิดเก่าคุม้ หนองคู
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
(1) งานประเพณีทาบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ โดยจัดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
(2) งานประเพณีสดุ ยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียวโดยจัดขึ้นในวันที่ 8–15
เมษายน ของทุกปี
(3) งานประเพณีวันเข้าพรรษา โดยจัดขึ้นระหว่างวันเข้าพรรษาของทุกปี
(4) งานประเพณีทอดเทียนระหว่างพรรษา โดยจัดขึ้นระหว่างวันเข้าพรรษาของทุกปี
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(5) งานประเพณีออกพรรษาไต้ประทีปโคมไฟและวิถีอีสานของทุกปี โดยจัดขึ้นระหว่างวันออกพรรษา
(6) งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสีย่ วและงานกาชาด จัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายนถึงวันที่ 10 ธันวาคม ของ
ทุกปี
(7) งานบุญคูนเมือง โดยจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม ของทุกปี
ที่มา : สานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) คุณภาพของน้า
เทศบาลนครขอนแก่น มีการบาบัดน้าเสียของแหล่งน้าในเขตเทศบาล ดังผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้าบึงแก่นนคร
ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้าเข้า-ออกระบบบาบัดน้าเสีย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่า pH ,BOD น้าเข้า-ออกระบบบาบัดน้าเสีย ประจาเดือน พฤศจิกายน 2558 -เดือนมกราคม 2559
ปี 2558
ปี 2559
ชื่อตัวอย่าง
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
pH BOD
pH
BOD
pH
BOD
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
น้าเข้าระบบบาบัด
7.29 24.6
7.19
30.9
7.20
20.7
น้าออกจากระบบบาบัด

7.49 15.3

7.27

8.4

7.29

8.7

จากตาราง จะเห็นว่าค่า pH และค่า BOD ของน้าออกจากระบบบาบัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
35
30
25
20
15
10
5
0
BOD(mg/l) ธ.ค. 58

pH ม.ค. 59

pH พ.ย. 58

นำ้ เข้ ำระบบบำบัด

นำ้ ออกจำกระบบบำบัด

กราฟที่ 1 แสดงค่า pH และค่า BOD เปรียบเทียบน้าเข้าและน้าออกจากระบบบาบัดตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2558 - เดือน
มกราคม 2559

54
ตารางที่ 2 แสดงค่า pH ,BOD , TSS , Oil & Grease ,Total Nitrogen , Total Phosphorus และ Fecal Coliform
น้าเข้า-ออกระบบบาบัดน้าเสียประจาเดือน มกราคม 2559
ดัชนีบ่งชี้
ชื่อตัวอย่าง

pH

BOD

TSS

(mg/l)

(mg/l)

Oil &
Total
Total
Grease(mg/l) Nitrogen(mg/l) Phosphorus(mg/l)

Fecal
Coliform
(mg/l)

น้าเข้าระบบ

7.20

20.7

<14

12

7.4

1.79

12 x 104

น้าออกจากระบบ

7.29

8.7

18

8.4

5.8

1.45

27 x 102

จากตาราง จะเห็นว่าค่า pH ,BOD , TSS ,Total Nitrogen , Total Phosphorus และ Fecal Coliform น้าเข้า-ออกระบบ
บาบัดน้าเสีย มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
สาหรับค่า Oil & Grease มีค่าสูงกว่ามาตรฐาน เนื่องจากมีการปนเปื้อนไขมันและน้ามันในน้าเสียมาก
รายงานผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้าเข้า-ออกระบบบาบัดน้าเสีย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2559 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่า pH ,BOD คุณภาพน้าบึงแก่นนคร ประจาเดือน กุมภาพันธ์ -เดือนเมษายน 2559
ชื่อตัวอย่าง
สวนหนานหนิง
โซนตกปลา
ศาลเจ้าแม่สองนาง
วัดหนองแวง
วัดกลาง
เจ้าพ่อมเหศักดิ์
กลางบึงแก่นนคร
ค่าเฉลี่ย

กุมภาพันธ์
pH
BOD
(mg/l)
8.22
4.5
8.51
9.9
8.43
12.3
8.87
9.6
8.88
10.2
8.97
9.3
8.92
9.0
8.69
9.26

ปี 2559
มีนาคม
pH
BOD
(mg/l)
9.66
22.8
9.53
21.0
9.50
23.4
8.91
6.9
8.74
5.4
9.10
9.0
9.51
8.7
9.28
13.89

เมษายน
pH
BOD
(mg/l)
8.48
13.5
8.78
11.4
8.83
9.3
8.31
6.0
8.17
10.2
7.77
6.9
7.93
8.7
8.32
9.42
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กราฟที่ 1 แสดงค่า pH เปรียบเทียบคุณภาพน้าบึงแก่นนคร ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2559
pH
12

สวนหนานหนิง

10

โซนตกปลา

8

ศาลเจ้ าแม่สองนาง

6

วัดหนองแวง

4

วัดกลาง

2

เจ้ าพ่อมเหศักดิ์

0

กลางบึงแก่นนคร
กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

กราฟที่ 2 แสดงค่า BOD เปรียบเทียบคุณภาพน้าบึงแก่นนคร ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2559
BOD
12
10

สวนหนานหนิง
โซนตกปลา

8

ศาลเจ้ าแม่สองนาง
6

วัดหนองแวง
วัดกลาง

4

เจ้ าพ่อมเหศักดิ์

2

กลางบึงแก่นนคร

0

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

จากตารางและกราฟ จะเห็นว่าค่า pH ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2559 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
สาหรับค่า BOD ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2559 มีคา่ สูงเนื่องจากคุณภาพน้ามีค่าความสกปรกมาก
วิธีป้องกัน
1.ควรมีการขุดลอกตะกอนออกจากบ่อ เนื่องจากมีการทับถมของตะกอนมากขึ้นอาจส่งผลให้มสี ารอินทรีย์ในน้ามาก
ขึ้นทาให้ค่า BOD เพิ่มขึ้นได้
2.ควรเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้า โดยการเติมอากาศ หรือการปลูกพืชในน้าโดยให้พืชมีการสังเคราะห์แสงเพื่อเพิ่ม
ปริมาณออกซิเจน
ดังนั้น งานบาบัดน้าเสีย ขอรายงานผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้าบึงแก่นนคร โดยจัดอยู่ประเภทแหล่งน้าผิวดิน ประเภทที่ 5
เนื่องจากค่า pH และ BOD มีค่าสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้
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ตารางที่ 1 แสดงค่า pH ,BOD น้าเข้า-ออกระบบบาบัดน้าเสีย ประจาเดือน กุมภาพันธ์ -เดือนเมษายน 2559
ชื่อตัวอย่าง

กุมภาพันธ์
pH BOD
(mg/l)
7.23 21.6
7.35 17.1

น้าเข้าระบบบาบัด
น้าออกจากระบบบาบัด

ปี 2559
มีนาคม
pH
BOD
(mg/l)
7.29
25.8
7.37
9.6

เมษายน
pH
BOD
(mg/l)
7.20
22.8
7.21
12.0

จากตาราง จะเห็นว่าค่า pH และค่า BOD ของน้าออกจากระบบบาบัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
30
25
20
15

กุมภาพันธ์

10

มีนาคม

5

เมษายน

0

pH

BOD

pH

น ้าเข้ า

BOD
น ้าออก

กราฟที่ 1 แสดงค่า pH และค่า BOD เปรียบเทียบน้าเข้าและน้าออกจากระบบบาบัดตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์- เดือนเมษายน
2559
ตารางที่ 2 แสดงค่า pH ,BOD , TSS , Oil & Grease ,Total Nitrogen , Total Phosphorus และ Fecal Coliform
น้าเข้า-ออกระบบบาบัดน้าเสียประจาเดือน เมษายน 2559
ดัชนีบ่งชี้
ชื่อตัวอย่าง

pH

BOD

TSS

(mg/l)

(mg/l)

Oil &
Total
Total
Grease(mg/l) Nitrogen(mg/l) Phosphorus(mg/l)

Fecal
Coliform
(mg/l)

น้าเข้าระบบ

7.20

22.8

<14

<4.0

22.6

1.31

92 x 102

น้าออกจาก
ระบบ

7.21

12.0

<14

<4.0

21.8

1.63

110

จากตาราง จะเห็นว่าค่า pH ,BOD , TSS ,Total Nitrogen , Total Phosphorus และ Fecal Coliform น้าเข้า-ออกระบบ
บาบัดน้าเสีย มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
สาหรับค่า Oil & Grease มีค่าสูงกว่ามาตรฐาน เนื่องจากมีการปนเปื้อนไขมันและน้ามันในน้าเสียมาก
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ผลการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้าระบบบาบัดน้าเสียบึงทุ่งสร้าง ประจาปีงบประมาณ 2558
ดัชนีบ่งชี้

25/สิงหาคม/2558
น้าเข้า น้าออก
ระบบ
ระบบ

1.ค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)
7.26
2.ปริมาณค่าความสกปรก(BOD) (mg/l)
21.0
3.ปริมาณสารแขวนลอย(Suspended Solids) (mg/l)
26
4.ไนโตรเจน(TKN) (mg/l)
0.07
5.น้ามันและไขมัน(Fat Oil &Grease)(mg/l) <4.0

น้าเข้า
ระบบ

น้า
ออก
ระบบ

น้าเข้า
ระบบ

น้า
ออก
ระบบ

เกณฑ์
มาตรฐาน*
น้าทิ้งชุมชน

7.51
9.9
20

5.5-9
20
30

0.07
<4.0

20
5

6.ฟอสฟอรัส(Posphorus) (mg/l)
1.20
4.36
2
430
7.แบคทีเรีย Fecal Coliform
ไม่มมี าตรฐาน
หมายเหตุ : *ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนดมาตรฐานการะบายน้าทิ้งจากระบบบาบัด
น้าเสีย รวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนที่
พิเศษ 69ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553
การตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้าระบบบาบัดน้าเสียบึงทุ่งสร้าง ประจาปีงบประมาณ 2559
ดัชนีบ่งชี้

13/มกราคม/2559
น้าเข้า
น้าออก
ระบบ
ระบบ

20/เมษายน/2559
น้าเข้า น้าออก
ระบบ
ระบบ

น้า
น้า
เข้า ออก
ระบบ ระบบ

เกณฑ์
มาตรฐาน*
น้าทิ้งชุมชน

1.ค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)
7.20
7.29
7.20
7.21
5.5-9
2.ปริมาณค่าความสกปรก(BOD)
20.7
8.7
22.8
12.0
20
(mg/l)
3.ปริมาณสารแขวนลอย(Suspended Solids)
18
<14
<14
30
(mg/l) <14
4.ไนโตรเจน(TKN) (mg/l)
7.4
5.8
22.6
21.8
20
5.น้ามันและไขมัน(Fat Oil
12.0
8.4
<4.0
<4.0
5
&Grease)(mg/l)
6.ฟอสฟอรัส(Posphorus)
1.79
1.45
1.31
1.63
2
(mg/l)
7.แบคทีเรีย Fecal Coliform
110
ไม่มมี าตรฐาน
หมายเหตุ : *ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนดมาตรฐานการะบายน้าทิ้งจากระบบบาบัด
น้าเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนที่
พิเศษ 69ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553
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ผลการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้าระบบบาบัดน้าเสียบึงทุ่งสร้าง ประจาปี 2558 ค่าความสกปรก (BOD) มก./ล.
ปี 2558
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม
เฉลี่ย

วันที่เก็บตัวอย่าง
14
12-13
26

น้าเข้าระบบ
22.5
27.3
22.5

น้าออกระบบ
12.0
17.1
22.5

28
25
25
25
26

19.2
16.8
14.4
21.0
33.9

6.3
7.8
12.0
9.9
6.9

26
24

24.6
30.9
233.10
23.31

15.3
8.4
118.20
11.82

ผลการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้าระบบบาบัดน้าเสียบึงทุ่งสร้าง ประจาปี 2559
ค่าความสกปรก (BOD) มก./ล.
ปี 2558
วันที่เก็บตัวอย่าง
น้าเข้าระบบ
น้าออกระบบ
มกราคม
13
20.7
8.7
กุมภาพันธ์
8
21.6
17.1
มีนาคม
11
25.8
9.6
เมษายน
20
22.8
12.0
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม
90.90
47.40
เฉลี่ย
22.73
11.85
ที่มา : งานกาจัดขยะมูลฝอยและมลพิษ สานักการช่าง

59
รายงานการรักษาคุณภาพน้า ตามโครงการตรวจติดตามคุณภาพน้าในแหล่งน้าสาธารณะและระบบบาบัดน้าเสียในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น มีดังนี้
ตรวจติดตาม วันที่ดาเนินการเก็บตัวอย่าง : 22 สิงหาคม 2559 วันที่รายงานผล : 13 กันยายน 2559
ดัชนีบ่งชี
BOD
TSS Oil & Total
(mg/l) (mg/l) Grase Nitro
(mg/l)
Gen
(mg/l)
6.9
-

ชื่อตัวอย่าง

รหัส
ตัว
อย่าง

pH

1. สวนหนานหนิง (บึง
แก่นนคร)
2. โซนตกปลา (บึงแก่น
นคร)
3. ศาลเจ้าแม่สองนาง (บึง
แก่นนคร)
4. วัดหนองแวง (บึงแก่น
นคร)
5. วัดกลาง (บึงแก่นนคร)
6. เจ้าพ่อมเหศักดิ์ (บึง
แก่นนคร)
7. กลางบึงแก่นนคร (บึง
แก่นนคร)
8. หนองใหญ่
9. หนองแวงตราชู
10. หนองบอน
11. หนองยาว
12. หนองสระพัง
13. บึงสวนสุขภาพ
14. สวนวิทยาศาสตร์ (บึง
ทุ่งสร้าง)
15. วัดป่า (บึงทุ่งสร้าง)
16. ประตูระบายน้า (บึง
ทุ่งสร้าง)
17. น้าเข้าระบบบาบัด
18. น้าออกระบบบาบัด
19. ห้วยพระคือ
20. คลองร่องเหมือง
21. หนองเลิงเปือย
22. น้าชะขยะ

RW01

9.94

RW02

9.90

7.5

-

-

-

-

-

RW03

10.11

8.1

-

-

-

-

-

RW04

9.61

9.3

-

-

-

-

-

RW05
RW06

9.70
9.82

7.2
10.8

-

-

-

-

-

RW07

10.10

11.7

-

-

-

-

-

RW08
RW09
RW10
RW11
RW12
RW13
RW14

9.08
8.93
9.50
8.93
8.95
8.26
8.52

5.9
2.2
3.5
1.2
21.0
5.4
6.5

-

-

-

-

-

RW15
RW16

8.14
7.14

6.5
3.9

-

-

-

-

-

WW01
WW01
WW03
WW04
WW05
LW01

7.10
7.98
7.31
7.24
8.65
8.42

25.2
5.9
12.0
8.7
19.2
21.0

<14
29
25
110

<4.0
<4.0
,4.0
<4.0

16.1
11.3
15.1
78.5

0.95
070
0.70
5.46

Total
Fecal Colii
Phopho
form
rus
(MPN/100ml)
(mg/l)
-

ที่มา : ศูนย์บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

330
110

60

มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากระบบบาบัดน้าเสียชุมชน
พารามิเตอร์
มาตรฐาน
1.ความเป็นกรดและด่าง (pH)
5.5 -9.0
2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) *
ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
3. ของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids) **
ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
4. น้ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease)
ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus)
ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร
6. ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen)
ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
หมายเหตุ : * กรณีหน่วยบาบัดสุดท้ายเป็นบ่อเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ให้ใช้ค่าบีโอดี
ของน้าที่ผ่านการกรองแล้ว (Filtrate BOD) การกรองตัวอย่างน้าเพือ่ หาค่าบีโอดี ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษ
กรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disk) ที่ใช้ในกระบวนการกรองเพื่อหาค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended
Solids) ก่อนทาการวิเคราะห์หาค่าบีโอดีที่กาหนดไว้ใน Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater ฉบับล่าสุด
** กรณีหน่วยบาบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน
50 มิลลิกรัมต่อลิตร
- การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้าทิ้งจากระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชนให้เป็นไปตาม Standard Methods
for the Examination of Water and Westewater ฉบับล่าสุด ซึง่ American Public Health
Association, American Water Work Association และ Water Environment Federation ร่วมกัน
กาหนดไว้ หรือตามวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ให้เลือกใช้วิธี
วิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับลักษณะและสภาพของตัวอย่างน้า
แหล่งที่มา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจาก
ระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป
เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553
(2) คุณภาพของอากาศ
ปัจจุบันนี้ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีประชากรเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีประชากรจากพื้นที่อื่นเข้ามาอาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น มีการเจริญเติ บโตของเมือง ประชากรเพิ่ม มากขึ้น มีการใช้ยานพาหนะส่ วนบุคคลและรถบริการ
สาธารณะมากขึ้น การจราจรติดขัด ประชาชนมีความต้องการในการใช้รถบริการสาธารณะใช้รถสองแถวประจาทางและรถ
โดยสารมากขึ้น ซึ่งรถบริการสาธารณะมีการบรรทุกผู้โดยสารมากและจะวิ่งช้าๆทาให้มีโอกาสปล่อยควันดาออกสู่บรรยากาศได้
มากกว่ารถยนต์ส่ วนบุคคล ดังนั้นจึงมีความสนใจที่จะดาเนินการตรวจเฝ้าระวังควันดาของรถยนต์ดีเซลที่ใช้เป็นรถสองแถว
ประจาทางในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้มีข้อมูลในการวางแผนลดมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของรถยนต์ดีเซลที่ไม่
สมบูรณ์และกาหนดมาตรฐานในการดูแลรักษารถยนต์ที่เหมาะสมต่อไป รวมถึงรถบรรทุกที่ใช้ในสถานประกอบการและ
ให้บริการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น คือ รถโดยสารสองแถวและรถขนส่งน้าแข็งน้าดื่มที่ใช้น้ามันดีเซลในการขนส่งสินค้า โดย
ส่วนมากจะมีอายุการใช้งานนาน และบรรทุกสินค้าที่มีน้าหนักมาก รวมถึงการดูแลรักษาที่ไม่ดีพอก็ทาให้มีโอกาสปลดปล่อ ย
ควันดาได้มากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล ผู้จัดทาจึงตระหนักถึงความสาคัญของมลพิษที่ปล่อยสู่บรรยากาศของรถที่ให้บริการ
สาธารณะและรถใช้ในสถานประกอบการดังกล่าว จึงได้ทาการศึกษาการปล่อยมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของรถยนต์ดีเซล ซึ่ง
จะทาการตรวจวัดเพื่อศึกษาปริมาณควันดาที่ปลดปล่อยและกาหนดมาตรฐานในการดูแลรักษารถยนต์ที่เหมาะสมต่อไป และมี
การศึกษาการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติขอนแก่นเพื่อประเมินสถานการณ์คุณภาพอากาศใน
เขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น และรายงานผลคุณภาพอากาศให้อยู่ในรูปแบบที่ประชาชนเข้าใจได้ง่ายรวมทั้ งจัดทาข้อมูล
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พื้นฐาน สาหรับใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพอากาศของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ได้ข้อมูลคุณภาพอากาศสาหรับ
ใช้ประกอบการกาหนดมาตรการและนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยได้มีการติดตามตรวจสอบ
สารมลพิษทางอากาศที่สาคัญในบรรยากาศจานวน 5 ชนิดคือ (1) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (2) ก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์(NO2) ( 3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (4) ก๊าซโอโซน(O3) ( 5) ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน(PM10) ซึ่งติดตั้ง
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่นและทาการวิเคราะห์ผลข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบของ
ดัชนีคุณภาพอากาศ(Air Quality Index) ตามวิธีการขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของอเมริกา (US.EPA) ซึ่งได้อ้างอิงวิธีการ
จากเอกสารของ US.EPA เรื่อง Guideline for Reporting of Daily Air Quality Index (AQI) July 1999 ผลของการ
วิเคราะห์พบว่าดัชนีคุณภาพอากาศจังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางและดัชนีคุณภาพอากาศที่มีค่าสูงสุดเกิดจาก
ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน(PM10) รองลงมาคือก๊าซโอโซน(O3) ที่มีแหล่งกาเนิดมาจากการจราจร ดังนั้นจึงได้มีการศึกษา
เพิ่มเติมโดยตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน(PM10) บริเวณริมถนนที่มีการจราจรหนาแน่น และการจราจรเบาบางภายใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่นและพบว่ามีช่วงค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ระหว่าง 0.05-0.18 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
โดยพบค่าความเข้มข้นสูงสุดเท่ากับ 0.18 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของ
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน(PM10) ในบรรยากาศของประเทศไทยซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เห็นได้ว่า
ค่าสูงสุดมีค่าสูงกว่ามาตรฐานซึ่งก็ควรที่จะมีมาตรการการเฝ้าระวังสารมลพิษทางอากาศที่จัดอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยเฉพาะ
บริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นซึ่งมีค่าเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ ซึ่งผลการศึกษานี้ได้มีการนาไปใช้ประโยชน์ในการลด
มลพิษทางอากาศ เช่น ตรวจวัดและควบคุมการระบายมลพิษจากรถโดยสารภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการจัดการเศษหญ้าและใบไม้รวมทั้งขยะอินทรีย์จากการเผาในที่โล่งเป็นนาไปทาปุ๋ยหมักของหน่วยงานราชการและ
มาตรการป้องกันแก้ไขควรพิจารณาถึงการใช้กฎหมายควบคุมการระบายมลพิษจากรถยนต์ให้เข้มงวดมากขึ้น และมีการทา
ความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองและการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่จะส่งผลให้เกิดก๊าซโอโซนเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งการพัฒนาวิธีการติดตามตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองและก๊าซโอโซนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ต่อไป ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อลดปริมาณมลพิษทางอากาศในพื้นที่ ได้แก่ การตรวจวัดควันดารถยนต์
โดยสารสาธารณะ รถยนต์ขนส่งน้าแข็งน้าดื่มและรถบรรทุก รวมถึงรถยนต์ส่วนบุคคล การเฝ้าระวังการเผาในที่โล่งแจ้ง การ
ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) โดยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายร่วมดาเนินการ ได้แก่
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น สานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ สถานีตารวจภูธรเมือง
ขอนแก่น สานักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีกิจกรรมการเฝ้าระวัง
คุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่ การตรวจวัดควันดารถยนต์โดยสารสาธารณะ(รถสองแถว) รถบรรทุกน้าแข็ง
และน้าดื่ม การตรวจวัดฝุ่นละอองขาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) การตรวจวัดความทึบแสงเข่าควันจากเตาเผาศพและ
โรงงาน การควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง และการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ ซึ่งมีกิจกรรมที่
ดาเนินการหลักๆ 3 กิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมลดการปลดปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศ ได้มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
1) ลดการเผาในที่โล่งแจ้งและ ลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก เช่น การดูดฝุ่นที่ผิวถนน การก่อสร้างต้องมี
ผ้าใบคลุม
2) ขอความร่วมมือให้ประชาชนและผู้รับเหมาป้องกันฝุ่นละออง
3) ทาหนังสือแจ้งห้ามเผาในที่โล่งแจ้งแก่ชุมชนมิให้มีการเผาหญ้าริมทางเพราะทาให้ควันบดบังทัศนวิสัย
การจราจร ช่วงปีใหม่ สงกรานต์ในฤดูหนาวและแล้งจะใช้รถน้าสเปรย์น้าท้ายรถ
4) ควบคุมการกวาดถนนและตักทรายในถนนที่มีทรายเยอะ
5) ลดการเผาขยะในที่ว่างโดยเฉพาะการเผาสายไฟ
6) ควรแจ้งให้ชุมชนทราบว่าจะมีการจัดการกับกิ่งไม้อย่างไร
7) ทาหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ชุมชนให้ทราบวิธีการปฏิบัติให้ช่างเขตควบคุมการถมและการขนดิน
8) ตรวจวัดควันดารถยนต์โดยสารสาธารณะให้มีค่าควันดาตามมาตรฐาน (ไม่เกินร้อย50)
9) ตรวจวัดควันดารถเก็บขนขยะเทศบาล
10) การตรวจและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศจากเตาเผา โดยวัดความเข้มของควันจากเตาเผาศพ โดยใช้แผ่น
Ringelmann
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2. กิจกรรมการตรวจวัดและเฝ้าระวัง ได้มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีการตรวจและเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศที่สถานี ส่วนอุทกวิทยาสานักงานทรัพยากรน้าภาคที่ 4
(ถนนหน้าเมือง) ทุกวัน
2) มีการตรวจจับควันดาของรถยนต์ ร่วมกับ สภ.เมืองขอนแก่น และสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น
3) มีการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศที่ปล่อยจากเตาเผาศพและเตาเผาโรงงานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปีละ 1 ครั้ง
4) มีการตรวจวัดควันดาและควันขาวจากรถยนต์ รถจักรยาน ร่วมกับ สานักจัดการคุณภาพอากาศ กรม
ควบคุมมลพิษ ปีละ 1 ครั้ง
3. กิจกรรมการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศของสถานี ตรวจวัด ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศอัตโนมัติส่วนอุทกวิทยาสานักงานทรัพยากรน้าภาคที่ 4 (ถนนหน้าเมือง) เพื่อจะรายให้ประชาชนทราบและใช้
วางแผนในการรณรงค์ป้องกันมิให้เกิดมลพิษทางอากาศ ได้มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
1) รายงานดัชนีคุณภาพอากาศให้ประชาชนทราบทุกวัน
2) ติดตามข้อมูลรายงานผลดัชนีคุณภาพอากาศในจังหวัดขอนแก่น จากเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ และรายงาน
ข้อมูลจากสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น
จากการดาเนินงานทั้ง 3 กิจกรรมหลักข้างต้นในการลดมลพิษทางด้านอากาศ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1) การตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เทศบาลนครขอนแก่น สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10 ) ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2558 โดยมีจุดตรวจวัดทั้งหมด 6 จุด คือ 1.
บริเวณส่วนอุทกวิทยาสานักงานทรัพยากรน้าภาคที่ 4 (ถนนหน้าเมือง) ซึ่งเป็นสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ 2.
บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1(ถนนประชาสโมสร) 3. บริเวณศาลหลักเมือง(ถนนศรีจันทร์) 4. บริเวณ
สถานีตารวจภูธรเมืองขอนแก่น(ถนนกลางเมือง) 5. บริเวณสนามกีฬากลางขอนแก่น(ถนนเหล่านาดี) 6. บริเวณบึงแก่นนคร
(ถนนรอบบึง)
ภาพแสดงแผนผังจุดตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน( PM10 ) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
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ีการตรวจวั
อเนื่องซึ่งเป็น
3.
บริ
เ
วณศาลหลั
ก
เมื
อ
ง(ถนนศรี
จ
น
ั
ทร์
)
4.
บริ
เ
วณสถานี
ต
ารวจภู
ธ
รเมื
อ
งขอนแก่
น
(ถนนกลางเมื
สถานี ต รวจวั ด อัต โนมั ติที่ ติ ดตั้ งอยู่ ถนนหน้ าเมื องบริ เ วณส่ วนอุท กวิท ยา สานั กงานทรัพ ยากรน้ าภาคที่ 4 ตั้ งแต่วั นอทีง)่ 18
5. บริกายน
เวณสนามกี
น(ถนนเหล่
านาดี) นสถานีตรวจวั
6. ดบริชั่วเวณบึ
งแก่
พฤศจิ
2558 ถึฬงากลางขอนแก่
วันที่ 2 ธันวาคม
2558 และเป็
คราวอี
ก น5นคร(ถนนรอบบึ
สถานี รายละเอีงย) ดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน(PM10 ) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

สถานที่ตรวจวัด/วันที่ตรวจวัด
สานักงานทรัพยากรน้าภาคที่ 4
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารแห่งที่ 1

ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน(PM10)
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (mg/m3)
18-20 พ.ย.58 21-23 พ.ย.58 24-26 พ.ย.58 27-29 พ.ย.58 30พ.ย.-2ธ.ค.58
0.033-0.038 0.028-0.034 0.030-0.036 0.028-0.039
เทศการงานไหม
0.031-0.048

0.038-0.054
สถานีตารวจภูธรขอนแก่น
0.035-0.042
ศาลหลักเมืองขอนแก่น
สนามกีฬากลางขอนแก่น
บึงแก่นนคร
ที่มา : ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

0.029-0.067
0.050-0.059

จากผลการตรวจวัดพบว่า ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) มีค่า อยู่ระหว่าง 0.0280.039 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3 ) สาหรับสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ และ 0.031- 0.067 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร (mg/m3 ) ที่เป็นสถานีตรวจวัดแบบชั่วคราว ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของประเทศไทยที่กาหนดไว้ไม่ให้เกิน 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3 )
อย่างไรก็ตามถึงแม้ค่าที่ตรวจวัดได้ยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์ของประเทศไทย แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของต่างประเทศไม่ว่าจะ
เป็นในกลุ่มประเทศ ยุโรป อเมริกา หรือประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้กาหนดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
(PM10) ไว้ไม่ให้เกิน 0.50 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3 ) พบว่ามีบางจุดตรวจวัดที่มีค่าเกินเกณฑ์ดังกล่าว จากการศึกษา
ของ Sarath Guttikunda ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกพบว่าแหล่งกาเนิดหลักของฝุ่นละอองขนาดเล็กในเมืองส่วนใหญ่
เกิดจากการขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรม และการเผาต่างๆในที่โล่ง ซึ่งฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ
ของมนุษย์ ซึ่งจะเกาะตัวหรือตกตัวได้ในส่วนต่างๆของระบบทางเดินหายใจ ก่อให้เกิดการระคายเคืองและทาลายเนื้อเยื่อของ
อวัยวะนั้นๆ เช่น เนื้อเยื่อปอด หากได้รับปริมาณมากหรือในช่วงระยะเวลายาวนาน จะสะสมในเนื้อเยื่อปอดเกิดเป็นพังผืดหรือ
แผลขึ้นได้ รวมทั้งทาให้การทางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลงทาให้หลอดลมอักเสบ เกิดหอบหืด ถุงลมโป่งพอง และมี
โอกาสเกิ ด โรคระบบทางเดิ น หายใจเนื่ อ งจากติ ด เชื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น ได้ นอกจากนี้ แ ล้ ว องค์ ก ารอ นามั ย โลก(World Health
Organization : WHO) ยังระบุว่า สารมลพิษที่ระบายออกมากับท่อไอเสียรถยนต์ดีเซลอาจเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งได้ ดังนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในจังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น หรือแม้กระทั้งผู้ที่ปล่อย
มลพิษเองควรที่จะตระหนักในการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป
จากผลการศึกษาพบว่าดัชนีคุณภาพอากาศที่เป็นตัวแทนของเทศบาลนครขอนแก่นส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มที่อยู่ใน
เกณฑ์ปานกลางมากกว่าคุณภาพอากาศที่อยู่ในเกณฑ์ดี และสารมลพิษทางอากาศที่เป็นตัวแทนของดัชนีคุณภาพอากาศคือฝุ่น
ละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอน(PM10) และ ก๊าซโอโซน(O3) ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการเผาในที่โล่งและการจราจรภายในเขต
เทศบาลและรถยนต์ที่มีการระบายสารมลพิษที่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ นอกจากนี้แล้วในบริเวณที่มีการจราจร
หนาแน่นยังมีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก กว่า10ไมครอน (PM10) สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชน ดังนั้นควรมีการใช้กฎหมายควบคุมการระบายมลพิษจากรถยนต์ให้เข้มงวดมากขึ้นและมีการตรวจติดตาม
และประชาสัมพันธ์ให้มีการดูแลรักษารถยนต์ตามระยะทางที่คู่มือการใช้รถยนต์กาหนดไว้รวมทั้งการทาความสะอาดถนนในเขต
เทศบาลเพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองรวมทั้งลดการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่จะส่งผลให้เกิดก๊าซโอโซนเพิ่มมากขึ้น และควรที่จะมี
การศึกษาองค์ประกอบของฝุ่นละอองเพื่อเฝ้าระวังในการเสริมพิษของสารมลพิษที่เข้าสู่ร่างกายของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ที่มีผลกระทบรวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ของการเจ็บป่วยกับการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละอองในพื้นที่ศึกษารวมทั้งควรมีการพัฒนา
วิธีการติดตามตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองและก๊าซโอโซนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป
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ดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ คือ การรายงานคุณภาพอากาศที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบถึง
สถานการณ์คุณภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศที่
ใช้อยู่ในประเทศไทย คานวณโดยเทียบจากมาตรฐานคุณ ภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของสารมลพิษทางอากาศ 5
ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน (O3) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2 ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO)เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10 )เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 2 เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศสาหรับประเทศไทย ( 2549: กรมควบคุมมลพิษ)
AQI

ความหมาย

สีที่ใช้

แนวทางการป้องกันผลกระทบ

0-50

คุณภาพดี

ฟ้า

ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

51-100
101-200

คุณภาพปานกลาง
มีผลกระทบต่อสุขภาพ

เขียว
เหลือง

201-300

มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก

ส้ม

ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงการ
ออกกาลังภายนอกอาคาร บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะ
เด็กและผู้สูงอายุ ไม่ควรทากิจกรรมภายนอกอาคาร
เป็นเวลานาน
ผู้ ป่ ว ยโรคระบบทางเดิ น หายใจ ควรหลี ก เลี่ ย ง
กิจกรรมภายนอกอาคาร บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็ก
และผู้ สู ง อายุ ควรจ ากั ด การออกก าลั ง ภายนอก
อาคาร
บุคคลทั่วไป ควรหลีกเลี่ ยงการออกกาลังภายนอก
อาคาร สาหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควร
อยู่ภายในอาคาร

มากกว่า 300 อันตราย

แดง

ตารางที่ 3 ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ
PM10 (24 hr.)
O3 (1 hr.)
SO2 (24 hr.)
NO2 (1 hr.)
AQI
µg./m3
µg./m3 ppb µg./m3 ppb µg./m3 ppb

CO (8 hr.)
µg./m3

ppb

50

40

100

51

65

25

160

85

5.13

4.48

100

120

200

100

300

120

320

170

10.26

9.00

200

350

400

203

800

305

1,130

600

17.00

14.84

300

420

800

405

1,600

610

2,260

1,202

34.00

29.69

400

500

1,000

509

2,100

802

3,000

1,594

46.00

40.17

500

600

1,200

611

2,620

1,000

3,750

1,993

57.50

50.21
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ตารางที่ 4 ข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณสถานีตรวจวัดอัตโนมัติที่ติดตั้งอยู่ถนนหน้าเมืองบริเวณส่วนอุทกวิทยา
สานักงานทรัพยากรน้าภาคที่ 4 อ.เมือง จ.ขอนแก่น ปี พ.ศ.2553 - พ.ศ. 2558
ก๊าซซัลเฟอร์ได
ก๊าซไนโตรเจนได ก๊าซคาร์บอนมอน ก๊าซโอโซน (O3) ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10
ออกไซด์ (SO2)
ออกไซด์ (NO2) นออกไซด์ ( CO3)
ไมครอน (PM10)
ปี
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ ค่าเฉลี่ย 1 ค่าเฉลี่ ค่าเฉลี่ย 1 ค่าเฉลี่ย
1ชั่วโมง 1 ปี 1 ชั่วโมง 1 ปี 1 ชั่วโมง ย
ชั่วโมง
ย
ชั่วโมง
1 ปี
(ppb)
(ppb)
(ppm) 1 ปี
(ppb)
1 ปี (ug/m³)
2553 0.0-35
2.33 0.0-176 20.5 0.0-4.0 0.7
0.0-71
19.6 9.9-94.7
35.8
2554

0.0-31

2.25

0.0-101

18.0

0.0-4.0

0.8

0.0-74

18.4

11.5-72.9

35.5

2555

0.0-20

1.75

0.0-86

17.6

0.0-5.0

0.7

0.0-101

18.4 15.1-100.4

36.7

2556

0.0-7

1.0

1.0-98

21.2

0.0-3.50

0.6

0.0-90

19.4

11-80

31.5

2557 0.0-10.0

1.0

0.0-87

8.0

0.0-2.90 0.33

0.0-106

27

12-171

51.0

2558 0.0 – 38.0

1.0

0.0 – 38.0

8.0

0.0 – 2.70

0.58 0.0 – 111.6

29.0

0.4 - 226.5

47.0

-

170

-

30

-

120

-

ค่ามาตร
ฐาน

300

-
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2) การตรวจวัดปริมาณการปลดปล่อยควันดารถยนต์โดยสารสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
จากการศึกษาของ Sarath Guttikunda ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกพบว่าแหล่งกาเนิดหลักของฝุ่น
ละอองขนาดเล็กในเมืองส่วนใหญ่เกิดจากการขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรม และการเผาต่างๆในที่โล่ง และในส่วนของก๊าซโอโซน
นั้นเกิดจาก ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาเคมี Photochemical Oxidants ระหว่างสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและเมื่อพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนกับก๊าซ
โอโซนจะเห็นว่าความเข้มข้นก๊าซไนโตรเจนไดอ๊อกไซด์(NO2) เป็นปัจจัยต่อการเกิดก๊าซโอโซนถึง 36 เปอร์เซ็นต์ และจากข้อมูล
ก็ชี้ให้ เ ห็น ว่า สารมลพิ ษ ทางอากาศส่ วนใหญ่ จะเกิด จากการจราจร ดั งนั้ น เทศบาลนครขอนแก่น จึ งได้ ร่ว มกับ สานั กงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ดาเนินการกิจกรรมตรวจวัดและเฝ้าระวังการมิให้มีการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะโดย
เน้นที่รถโดยสารประจาทางเป็นหลักในเบื้องต้นซึ่ง มีทั้งหมด 479 คัน เนื่องจากรถโดยสารประจาทางนี้จะวิ่งภายในเขต
เทศบาลตลอดทั้งวันๆละหลายๆเที่ยวถ้ารถโดยสารดังกล่าวไม่มีการควบคุมการปลดปล่อยสารมลพิษทางอากาศก็จะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้ และนอกจากนี้ยังพบอีกว่าในปี 2556 นี้มีดัชนีคุณภาพอากาศที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบทัง้ หมด 6 วัน และ19 วันในปี2557 และ13 วันในปี 2558 โดยมีดัชนีคุณภาพอากาศที่เกินเกณฑ์คือฝุ่นละอองขนาด
เล็กกว่า 10 ไมครอน ซึ่งเกิดจากในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นจึงทาให้ชุมชนที่อยู่ภายในเขตเทศบาลมี
การก่อกองไฟเพื่อเพิ่มอุณหภูมิแก่ร่างกายรวมทั้ งเป็นช่วงที่มีใบไม้แห้งเป็นจานวนมากจึงมีการเผาทาลายเป็นผลให้เกิดฝุ่น
ละอองเพิ่มมากขึ้นในบรรยากาศ และนอกจากนี้แล้วยังมีการเผาหญ้าและใบไม้ ในบริเวณสวนสาธารณะและหน่วยงานราชการ
แต่เมื่อเทศบาลนครขอนแก่นและสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ได้มีการนาเสนอข้อมูลคุณภาพอากาศแก่หน่วยงานต่าง ก็ได้มี
การปรับพฤติกรรมจากการเผานามาทาปุ๋ยหมักแทนซึ่งเป็นการลดมลพิษทางอากาศได้อีกเช่นเดียวกัน
9. การจัดการขยะ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาหลักของเมืองที่กาลังมีการพัฒนาและเติบโตรวดเร็ว เทศบาลนครขอนแก่น ที่มีพื้นที่
ครอบคลุมถึง 46 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนที่จัดตั้งแล้ว 95 ชุมชน มีจานวนประชากรและประชากรแฝงที่คาดการณ์ไม่น้อยกว่า
300,000 คน ที่ใช้ชีวิตในเขตเทศบาล ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ต้องประสบกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุมเร้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การจัดการขยะยังเป็นปัญหาของช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อัตราการผลิตขยะของเมืองมีแนวโน้มสูงขึ้น และจากสภาพการทิ้งขยะ
ของประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังไม่มีการคัดแยก ขยะประเภทเศษอาหารถูกทิ้งรวมมากับขยะทั่วไป ส่งผลให้ขยะมีความชื้นสูงเมื่อ
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เกิดการหมักหมมทาให้ก่อปัญหาเรื่องกลิ่นจากขยะที่รอเก็บขน โดยปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในปี 2558 มีมากกว่า 75,000 ตันต่อปี
เฉลี่ย 210.00 ตันต่อวัน นอกจากนั้นยังมีขยะจาก อปท. รอบๆ เขตเทศบาลที่ส่งมากาจัดร่วมประมาณ 30 ตัน/วัน และใน
ท้ายที่สุดทาให้ปริมาณขยะที่รวบรวมเข้าไปสถานที่กาจัดจานวนมากจนไม่สามารถกาจัดได้ทันต่อเวลา การแก้ไขปัญหาเหล่านี้
ต้องได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง(การลดและแยกขยะ) กลางทาง(การรวบรวมและเก็บขนขยะ) และปลายทาง
(การกาจัด) ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการจัดการขยะได้อย่างเหมาะสมต่อไป

แสดงข้อมูลปริมาณขยะที่นาไปกาจัดจากเทศบาลนคร
ขอนแก่น และ อปท.อื่น ตั้งแต่ปี 41 - 58

แสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น

1) ขยะเกิดที่ไหน กาจัดที่นั่น กลยุทธ์การจัดการที่ต้นทาง
เพื่อเป็นการจัดการแก้ไขการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปริมาณขยะ ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีการคัดแยกขยะก่อน
ทิ้งลงถัง เทศบาลฯ จึ งได้ น าแนวคิด การจั ด การขยะต้ น ทางมาใช้ ภายใต้ กลยุ ท ธ์ “ขยะเกิ ดที่ ไ หน ก าจัด ที่ นั่ น ” โดยเริ่ ม
ดาเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา เริ่มตั้งแต่การคัดแยกขยะรีไซเคิล และมีการเพิ่มประเภทของขยะที่คัดแยกจน
ครบทุกประเภท ภายใต้กลุ่มโครงการลดปริมาณขยะ ลดปั ญหาสิ่งแวดล้อม และในปี 2548 ได้มีการนาตัวชี้วัดมาใช้ในการ
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น จึงได้กาหนดตัวชี้วัด “ร้อยละของปริมาณขยะที่นาไปกาจัดลดลง”
และปรับปรุงจากในปี 2552 เป็น “ร้อยละของปริมาณขยะที่ถูกคัดแยกออกใช้ประโยชน์”
ในปี 2556 ได้มีการปรับปรุงและกาหนดยุทธศาสตร์ลดปริมาณขยะเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การป้องกันการ
เกิดขยะ การรณรงค์ลดการสร้างขยะ การคัดแยกขยะไปกาจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม และการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ โดย
เป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์จะมุ่งเน้นให้ปริมาณขยะที่นาไปกาจัดมีปริ มาณลดลงไม่น้อยกว่า 30% โดยมีกลุ่มกิจกรรมการ
จัดการขยะต้นทางเป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน และมีเป้าหมายในการรณรงค์และสร้างจิตสานึกในการลดการสร้างขยะ ใน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั่วทั้งเขตเทศบาล ดังนี้
โครงการชุมชน วัด ร่วมใจ ลดขยะ ณ ต้นทาง เป็นการปรับใช้กลยุทธ์ “ขยะเกิดที่ไหนกาจัดที่นั่น” ที่เป็นต้นแบบ
ขยายออกสู่ชุมชน และวัด ในพื้นที่ เน้นกระบวนการค้นหาวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและวัด ที่เหมาะสมด้วยตนเอง
รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ก่อขยะในชุมชนและวัด โดยส่วนใหญ่แล้ววิธีการจัดการขยะของชุมชนและวัด จะเลือกวิธี การ
นาขยะอินทรีย์ไปผลิตเป็นปุ๋ยน้าจุลินทรีย์/ปุ๋ยหมัก ส่วนขยะรีไซเคิล ก็จะดาเนินการในลักษณะศูนย์รวบรวมขยะรีไซเคิล
จาหน่ายให้ร้านรับซื้อของเก่า
โครงการนครขอนแก่นองค์กรปลอดขยะ(Zero Waste Office) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
องค์กรในการจัดการขยะ โดยใช้หลักของการลดการสร้างขยะ เปลี่ยนวิธีการจัดการและแยกขยะออกไปใช้ประโยชน์ในลาดับ
สุดท้าย กิจกรรมนี้จะสัมพันธ์และสามารถต่อยอดกับกิจกรรม “กรีน ออฟฟิต”ได้อย่างแนบเนียน กิจกรรมเริ่มจากสานักงาน
เทศบาล และโรงเรียนในสังกัด 11 แห่ง และขยายออกไปสู่หน่วยราชการและหน่วยงานเอกขน ห้างร้านอื่นๆอีกหลาย แห่ง
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โครงการศูนย์เรียนรู้จัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียง เป็นภารกิจเพื่อการจัดการขยะอินทรีย์จาพวกเศษอาหาร
เทศบาลฯ จัดให้มีรถเก็บขยะอินทรีย์ "ถังข้าวหมูฟื้นฟูชีวิต" บริการแยกต่างหาก และใช้ระบบการบอกรับสมาชิก เพื่อให้เป็น
การรวบรวมเศษอาหารจากแหล่งขนาดใหญ่ เพื่อจัดระบบบริการแบบนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ เช่น ร้านอาหาร โรงอาหาร
ตลาดสด หรือในชุมชนที่มีการคัดแยกและรวบไว้เป็นจุดๆ รถบริการเก็บเศษอาหาร จะเข้าเก็บตามจุดนัดของสมาชิกในทุกวัน
(เว้นวันอาทิตย์) ขยะที่รวบรวมได้จ ะนาไปผลิตน้าจุลินทรีย์ และปุ๋ยหมักใช้ในภารกิจเทศบาล และแจกจ่ายประชาชน รวมทั้ง
เป็นศูนย์ที่มีการพัฒนารูปแบบ การทดลองใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะอินทรีย์อีกหลายรูปแบบที่ประชาชนสามารถมา
เรียนรู้ได้
โครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล อีกหนึ่งทางเลือกการรณรงค์คดั แยกขยะรีไซเคิล หรือขยะจาพวกที่นามาขายได้ ได้แก่
กระดาษ พลาสติก ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องเครื่องดื่ม โลหะต่างๆ เป็นต้น ส่วนใหญ่ประชาชนค่อนข้างคุ้นเคยและ
เข้าใจในการคัดแยกขยะรีไซเคิล แต่ยังพบว่าขยะกลุม่ นี้ก็ยังมีทิ้งรวมไปกับขยะทั่วไป "บุญทวีด้วยรีไซเคิล" เป็นการตั้งถัง
รองรับการแยกขยะ “Drop Off” และเป็นการร่วมบริจาคเพื่อสาธารณะไปพร้อมกัน ตัวถังจะตั้งตามจุดสาธารณ ตามฟุตบาท
ตามวัด ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ขยะที่ได้เทศบาลฯ จะรวบรวมไปจาหน่ายและมอบรายได้สมทบช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสกับโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
โครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ เป็นการสร้างแนวร่วมในการคัดแยกขยะ โดยการสร้างกลุ่ม ให้ความรู้ด้าน
ความปลอดภัยในการคัดแยกขยะ ตลอดจน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายคือ ร้านรับซื้อของเก่า ซาเล้ง พนักงานเก็บขน
ขยะ ซึง่ จากการสารวจ มีปริมาณการคัดแยกขยะได้ปีละกว่า 23,760 ตัน
โครงการจัดการขยะอันตราย เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการรณรงค์สร้างจิตสานึกให้ประชาชน คัดแยกขยะอันตรายออก
จากขยะทั่วไป โดยการวางกล่องคัดแยกภาชนะรองรับขยะอันตราย (Drop Off) ในชุมชน หน่วยงาน และเอกชน แล้วรวบรวม
ตามจุดต่างๆ ไปเก็บรวบรวมไว้ที่ห้องเก็บขยะอันตราย ก่อนส่งไปกาจัดกับบริษัทเอกชนที่รับจัดการขยะอันตรายโดยตรง โดย
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมส่งกาจัดทั้งจังหวัด
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนากิจกรรมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้โฟมในตลาดสดเทศบาล
โดยมีตลาดที่ประกาศตัวเป็นตลาดปลอดโฟมแล้ว คือ ตลาดนัดถนนคนเดินขอนแก่น และตลาดเขียวขอนแก่น
โดยสรุปในช่วงปี 2558 กลุ่มโครงการเหล่านี้สามารถคัดแยกขยะออกไปใช้ประโยชน์ได้มากถึง 12.19 ตันต่อวัน หรือ
4,449.35 ตันต่อปี คานวณเป็นค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 3,000,000 บาทต่อปี ดังนั้นถ้าเราร่วมมือในการจัดการขยะเหล่านี้ออก
ตั้งแต่ต้นทาง ขยะเหล่านี้ก็จะไม่ลงไปสู่ถังขยะให้เป็นปัญหาของชุมชนต่อไป ร่วมมือกันหยุดการเดินทางของขยะ
2) นวัตกรรมการเก็บขน และการขนส่งขยะแบบมีส่วนร่วม
ระบบเก็บขนขยะ การเก็บขนขยะในพื้นที่เทศบาลฯ มีการพัฒนาระบบที่มีความแตกต่างจากที่อื่นๆโดยมีการ
ดาเนินการ 3 รูปแบบผสมผสานกันในพื้นที่
1. การจัดเก็บโดยพนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นระบบปกติในการจัดบริการเก็บขนขยะจากจุดรองรับขยะ ประชาชน
ไม่ต้องรอรถเก็บขนสามารถนาขยะมาทิ้ งยังจุดรองรับขยะที่จัดไว้ สาหรับแหล่งกาเนิดขยะที่มีปริมาณมาก เช่น ตลาดสด
ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา อาคารชุด จะใช้ถังคอนเทนเนอร์ ระบบนี้เป็นระบบหลักที่ใช้ในปัจจุบันและรถส่วนใหญ่จะ
ดาเนินการในเวลากลางคืนตั้งแต่ 22.00 น. จนถึง 07.00 น.จัดเก็บขยะประมาณ 165 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 78 ของขยะ
ทั้งหมด
2. การเก็บขนขยะโดยชุมชน “โครงการชุมชนเก็บขนขยะด้วย
ตนเอง” เป็นหนึ่งในนวัตกรรมในกลุ่มกิจกรรมเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ เพื่อกระจายอานาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะ ปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเก็บขนขยะด้วยตนเอง จานวน 7 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนโนนชัย 3
ชุมชนโนนหนองวัด 1 ชุมชนสามเหลี่ยม 4 ชุมชนวัดป่าอุดลยราม ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข ชุมชนคุ้มวัดธาตุ และชุมชนเหล่านนาดี
12 โดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะรับการอุดหนุนงบประมาณและให้ใช้รถเก็บขนขยะจัดบริการเก็บขยะจากพื้นที่ตนเองและ
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 4-5 ชุมชน คิดปริมาณขยะในช่วง 4-6 ตันและกลุ่มชุมชนสามารถเก็บขนขยะรวมได้ที่ประมาณ 45 ตันต่อ
วัน คิดเป็นร้อยละ 22 ของขยะทั้งหมด
3. สถานีขนถ่ายขยะชุมชน นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ปลอดถังขยะ เป็นกระบวนการพัฒนาการระบบเก็บขนขยะ
ชุมชนในรูปแบบ “สถานีขนถ่ายขยะชุมชน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้คล่องตัวยิ่งขึ้น โดยใช้รูปแบบโครงการเทศบาลเล็กใน
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เทศบาลใหญ่ ผ่านกระบวนการจัดการของชุมชนที่จะมีทีมงานอาสาในชุมชนเก็บขยะจากทุกหลังคาเรือน ขยะเหล่านี้จะผ่าน
ข้อตกลงว่าจะไม่ลงในถัง โดยให้ภาระเป็นของเจ้าของอาคารต้องรวบรวมขยะในถุง และนามาวางที่หน้าบ้านตามเวลาที่นัด
หมายเวลา ทีมงานอาสาชุมชนจะทาการชักลากขยะออกมานอกซอยมาที่จุดพักขยะรวมทาให้ลดจุดพักขยะรวม ปลอดถังขยะ
และรถเก็บขนขยะสามารถมารับที่จุดเดียวตามเวลาที่กาหนด
เทศบาลฯ ได้เริ่มดาเนินการที่ชุมชนหนองใหญ่ 1 เป็นชุมชนแรก ผลปรากฏว่าชุมชนมีความพึงพอใจในรับดีมาก
มากกว่าร้อยละ 93 รถเก็บขนขยะลดการวิ่งตามซอยในชุมชน นาขยะออกจากชุมชนได้ตามกาหนด คานวณเปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายถูกกว่าการจัดเก็บโดยตรง ปัจจุบันได้มีการขยายทดลองดาเนินการเพิ่มอีก 2 ชุมชน คือ ชุมชนบะขาม และชุมชนธาร
ทิพย์ แนวโน้มในการติดตามผลการดาเนินงานเป็นไปในทางที่ดีขึ้น และในอนาคตมีอีกหลายชุมชนที่ให้ความสนใจที่จะเข้ามา
จัดการปัญหาขยะด้วยตนเอง ซึ่งนับได้ว่าเป็นการยืนยันถึงหลักการแนวคิดการกระจายอานาจที่เทศบาลนครขอนแก่น ใช้เป็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองได้อย่างแท้จริง
ระบบการขนส่ งขยะ ขยะที่จัดเก็บได้จะรวบรวมเข้าสู่สถานีขนถ่ายขยะ ที่บ้านโนนทันเพื่อเข้าสู่กระบวนการขนถ่าย
ขยะออกจากเมืองสู่สถานที่กาจัดขยะของเทศบาลนครขอนแก่น ที่บ้านคาบอนซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 98 ไร่ รูปแบบเป็นสถานีขน
ถ่ายขยะแบบผสมผสานระหว่างการขนถ่ายโดยตรงและกองพักไว้ก่อน ในแต่ละวันมีขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลนคร
ขอนแก่นเฉลี่ย 210 ตัน/วัน โดยขยะทั้งหมดจะขนส่งไปยังบ่อฝังกลบโดยตรง
3) ระบบการกาจัดขยะแห่งอนาคต “โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ” จากวิกฤตปัญหาพื้นที่ฝังกลบขยะของเทศบาลนคร
ขอนแก่น มีไม่เพียงพอทาให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ประกอบกับความวิตกในการขาดแคลนแหล่งพลังงาน อัน
เนื่องมาจากการบริโภคพลังงานอย่างฟุ่มเฟือย เทศบาลฯ จึงเล็งเห็นว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่ง
พลังงานหมุนเวียน มีความก้าวหน้า และขยะมูลฝอยในชุมชนนั้ น สามารถแปรรูปเป็นกระแสไฟฟ้าได้ จึงจัดตั้งโครงการ
ดังกล่าว โดยให้องค์กรเอกชนที่มีประสบการณ์เข้ามาบริหารจัดการและลงทุนทั้งหมด เพราะนอกจากจะเป็นการกาจัดขยะมูล
ฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลแล้ว ยังสามารถนาพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปใช้ประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชน ด้วยเหตุนี้ พ.ศ.2554 เทศบาลฯ ได้เปิดโอกาสให้เอกชน บ.อัลไล
แอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จากัด เข้ามาดาเนินงานโครงการบริหารจัดการและกาจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า ทั้งนี้จะสามารถกาจัดขยะเก่า และขยะใหม่รวมกัน ประมาณ 450-600 ตัน/วัน โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 6
เมกกะวัตต์ จาหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประมาณ 1.5 เมกกะวัตต์ และ 4.5 เมกกะวัตต์ นากลับไปใช้ใน
ภายในโรงงาน ซึ่งปัจจุบันโรงงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดดาเนินการเมื่อเดือน
ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา
ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ ของคณะผู้บริหารและทีมงาน เทศบาล
นครขอนแก่น ณ วันนี้คงเป็นบทพิสูจน์เส้นทางการก้าวและอนาคตในการจัดการปัญหาขยะ ที่มีทางออกได้อย่างครบวงจร ขอ
เพียงแต่ไม่ย่อท้อปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขให้บรรลุผลสาเร็จได้ การจัดการขยะทั้ง 3 ขั้นตอนต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง ได้ถูกวางพื้นฐานไว้อย่างชัดเจน อนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไร เทศบาลนครขอนแก่นเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันและ
สามารถก้าวผ่านปัญหาทุกอย่างไปได้
***************************************
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560)
1. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
1.1 สรุปสถานการณ์พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามที่เทศบาลได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2555 – 2557) และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562) ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) (พ.ศ. 2558 – 2560)
(พ.ศ. 2559 – 2561) (พ.ศ.2560 – 2562) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมี การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็น
ประจาทุกปี โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี การจ่ายขาดเงินสะสม เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาดาเนินงานให้ รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี
ทั้งนี้ เทศบาลได้ดาเนินการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2555 – 2557) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
จานวนโครงการ ปี 2557
ปรากฏอยู่ใน บรรจุในเทศบัญญัติ
คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสาม
(นาไปปฏิบัติ)
ของโครงการที่
ปี
ปรากฏในแผนฯ
1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
236
191
38.20
2.การสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
34
14
2.80
3.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนและปฏิรูป
56
48
9.60
การศึกษา
4.การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
18
8
1.60
5.การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
1
1
0.20
6.การอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
15
9
1.80
7.การพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
10
10
2.00
8.การสร้างสังคมเอื้ออาทร
5
1
0.20
9.การเร่งรัดการจัดการน้าท่วมให้มีประสิทธิภาพ
30
22
4.40
10.การพัฒนาระบบการคมนาคมที่มีความเหมาะสมกับสภาพ
4
1
0.20
ของเมือง
11.การเร่งรัดปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
77
43
8.60
12การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11
7
1.40
13.การพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน
3
1
0.20
รวม
500
356
71.20
จากการดาเนินงานโครงการตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) มีจ านวนทั้งหมด 500 โครงการ เป็นเงิ น
334,293,660 บาท ปรากฏว่า ปีงบประมาณ 2557 ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จานวน 356 โครงการ เป็นเงิน 253,753,400
บาท ดาเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 350 โครงการ เป็นเงิน 223,540,439.74 บาท และมีการยกเลิกโครงการ จานวน
6 โครงการ

70
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2561) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
จานวนโครงการ ปี 2558
ปรากฏอยู่ใน
บรรจุในเทศ
คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสาม
บัญญัติ
ของโครงการที่
ปี
(นาไปปฏิบัติ)
ปรากฏในแผนฯ
1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและ
6
6
1.17
เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคณ
ุ ค่าเพื่อนามา
12
12
2.33
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
7
7
1.36
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้าง
89
133
17.32
พื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับ
7
7
1.36
มาตรฐานสากล
6.สร้างสังคมทีเ่ อื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
48
48
9.34
ประชาชน (Healthy City)
7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อ
61
68
11.87
การเปลีย่ นแปลงสู่สากล
8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วน
19
20
3.70
ร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
0
1
0
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มี
192
212
37.35
สมรรถนะสูง
441
รวม
514
85.80
จากการดาเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) มีจานวนทั้งหมด 514 โครงการ เป็นเงิ น
704,884,460 บาท ปรากฏว่า ปีงบประมาณ 2558 ได้ รับการอนุมัติงบประมาณ จานวน 441 โครงการ เป็นเงิน 391,366,886
บาท ดาเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 400 โครงการ เป็นเงิน 239,535,595.76 บาท และมีการยกเลิกโครงการ จานวน
41 โครงการ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2561) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
จานวนโครงการ ปี 2559
ปรากฏอยู่ใน
บรรจุในเทศ
คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
บัญญัติ
ของโครงการที่
(นาไปปฏิบัติ)
ปรากฏในแผนฯ
1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและ
7
7
1.41
เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคณ
ุ ค่าเพื่อนามา
19
18
3.61
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
3
3
0.60
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้าง
83
41
8.23
พื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานสากล
6.สร้างสังคมทีเ่ อื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(Healthy City)
7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อ
การเปลีย่ นแปลงสู่สากล
8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง
รวม

จานวนโครงการ ปี 2559
ปรากฏอยู่ใน
บรรจุในเทศ
คิดเป็นร้อยละ
แผนพัฒนาสามปี
บัญญัติ
ของโครงการที่
(นาไปปฏิบัติ)
ปรากฏในแผนฯ
6

5

1.00

38

36

7.23

61

55

11.04

30

26

5.22

1

1

0.20

250

185

37.15

498

377

75.69

จากการดาเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) มีจานวนทั้ งหมด 498 โครงการ เป็นเงิ น
691,867,101 บาท ปรากฏว่า ปีงบประมาณ 2559 ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จานวน 377 โครงการ เป็นเงิน 329,530,546
บาท ดาเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 320 โครงการ เป็นเงิน 227,029,597.09 บาท (ณ 30 กันยายน 2559 การ
เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ) และมีการยกเลิกโครงการ จานวน 57 โครงการ
ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2557 - 2560
ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2557 กับ 2558
ผลการดาเนินงาน
การ
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ
ดาเนินการได้
แผนพัฒนา
ดาเนินงาน สามปี 2557
2557
จริง
สามปี 2558
จานวน
500
356
350
514
โครงการ
ร้อยละ
71.20
70.00
-

การ
ดาเนินงาน
จานวน
โครงการ
ร้อยละ

เทศบัญญัติ
2558

ดาเนินการได้
จริง

441

400

85.80

77.82

ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2558 กับ 2559 (ณ 30 กันยายน 2559)
ผลการดาเนินงาน
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ
ดาเนินการได้
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ
สามปี 2558
2558
จริง
สามปี 2559
2559

ดาเนินการได้
จริง

514

441

400

498

377

320

-

85.80

77.82

-

75.70

64.26
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การ
ดาเนินงาน
จานวน
โครงการ
ร้อยละ

ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2559 กับ 2560 (ณ 30 กันยายน 2559)
ผลการดาเนินงาน
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ ดาเนินการได้
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ
สามปี 2559
2559
จริง
สามปี 2560
2560
498

377

320

468

363

-

75.70

64.26

-

77.56

ดาเนินการได้
จริง
ยังไม่ได้
ดาเนินการ
-

1.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตามที่เทศบาลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทาแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6
ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้
(1) เชิงปริมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2555 – 2557)
โครงการที่บรรจุในแผน
จานวน 500 โครงการ
สามารถดาเนินการได้
จานวน 350 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 70.00
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559)
เทศบาลสามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 50 ขึ้นไปของแผนพัฒนาปีแรก
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2561)
โครงการที่บรรจุในแผน
จานวน 514 โครงการ
สามารถดาเนินการได้
จานวน 400 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 77.82
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
เทศบาลสามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 50 ขึ้นไปของแผนพัฒนาปีแรก
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ 30 กันยายน 2559)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2561)
โครงการที่บรรจุในแผน
จานวน 498 โครงการ
สามารถดาเนินการได้
จานวน 320 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 64.26
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
เทศบาลน่าจะสามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 50 ขึ้นไปของแผนพัฒนาปีแรก
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2561)
โครงการที่บรรจุในแผน
จานวน 468 โครงการ
คาดว่าจะสามารถดาเนินการได้ จานวน 363 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 77.56
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
เทศบาลน่าจะสามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 50 ขึ้นไปของแผนพัฒนาปีแรก
(2) เชิงคุณภาพ
เทศบาลได้ดาเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการบ้านเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเทศบาลได้ดาเนินการประเมินความพึง
พอใจสรุปได้ดังนี้
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการบ้านเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 86.58 การแปรผลร้อยละ
ของความพึงพอใจ = มีการจัดการอย่างดี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการบ้านเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 80.10 การแปรผลร้อยละ
ของความพึงพอใจ = มีการจัดการอย่างดี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการบ้านเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจมากคิดเป็นร้อ ยละ 88.33 การแปรผลร้อยละ
ของความพึงพอใจ = มีการจัดการอย่างดี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คาดว่าจะสามารถทาให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สาคัญ
ตามที่เทศบาลได้ดาเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และ
พัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่ นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดาเนินงานของ
เทศบาลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้
1. ประชาชนได้รับบริการด้านการสาธารณสุขอย่างทั่งถึงและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. เยาวชนได้เข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นภายใต้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
3. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก
4. ชุมชนในเขตเทศบาลมีท่อระบายน้าเพิ่มมากขึ้น
5. มีการจัดความเป็นระเบียบการตั้งวางจาหน่ายสินค้าภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
6. มีการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอานวยการจราจรบริเวณด้านหน้าโรงเรียนภายในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น
7. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
8. ผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง
9. ประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการดาเนินงานต่างๆ ของเทศบาล
10. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก
11. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนาไปประกอบอาชีพเพิม่ รายได้ให้กับครัวเรือน
12. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง
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2.2 ผลกระทบ
แม้ว่าเทศบาลนครขอนแก่นจะมีการทบทวนและวางแผนพัฒนาเป็นประจาทุกปี แต่เนื่องมีการขยายตัวของเมือง
ขอนแก่นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีปัญหาตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจราจร ปัญหาขยะ ปัญหาน้าท่วม ที่เกิดจาก
การก่อสร้างอาคาร/สิ่งก่อสร้างขวางทางระบายน้า/ระบบระบายน้าตามธรรมชาติ เกิดชุมชนแออัดในเขตเมืองขยายตัวเพิ่มขึ้น ฯลฯ
ผลกระทบเหล่านี้มีผลต่อการวางแผนพัฒนาเมืองภายใต้งบประมาณที่มีอยู่ ประกอบกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนมากกว่าในอดีต จึงทาให้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนมีข้อจากัด
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
ปัญหา/อุปสรรค
(1) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและ
ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
(2) เทศบาลไม่สามารถดาเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(3) เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
(4) เทศบาลไม่สามารถดาเนินการตามแผนดาเนินงานได้ทันภายในปีงบประมาณ ทาให้ต้องมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณถัดไป
(5) กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ทาให้เกิดข้อจากัดในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล
(6) เทศบาลยังให้ความสาคัญน้อยในการนาเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)
แนวทางการแก้ไข
(1) เทศบาลได้ดาเนินการพิจารณาจัดลาดับความสาคัญและความจาเป็นเร่งด่วนของโครงการให้ครอบคลุมยุทธศาสตร์
การพัฒนาให้มากที่สดุ
(2) เทศบาลได้ผลักดันให้มีการดาเนินโครงการทีไ่ ด้รับการอนุมตั ิงบประมาณให้มากทีส่ ุด แต่ก็ยังมีบางโครงการที่ไม่
สามารถดาเนินการได้
(3) การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลได้คานึงถึงสถานะการคลัง และได้พยายาม
เพิ่มรายได้ในการจัดเก็บเอง
(4) เทศบาลได้เร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดาเนินการได้
ในปีงบประมาณนั้น
(5) เทศบาลได้ดาเนินการทางานในรูปแบบของเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
(6) เทศบาลได้ดาเนินการติดตามและกาชับให้นาเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) เป็นรายไตรมาส
****************************************
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ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ในการที่ จ ะทําให้ ป ระเทศไทยพั ฒ นาไปสู่ อ นาคตทํี่พํงประสงคนํั้นํจําเปนจะตองมีการวางแผนและกําหนด
ยํทธศาสตรการพํฒ
ั นาในระยะยาวํและกําหนดแนวทางการพํฒ
ั นาของทํกภาคสวนใหขํบั เคลํ่อนไปในทํศทางเดํยี วกํันํดํงั นํั้นํ
จํงจําเปนจะตองกําหนดยทุ ธศาสตรชาติในระยะยาวํเพํ่อถายทอดแนวทางการพํฒ
ั นาสู่การปฏํบํตั ํในแตละชวงเวลาอยางต
อเนํ่องและมํกี ารบํรู ณาการํํและสรางความเขาใจถํงอนาคตของประเทศไทยรวมกํันและเกํดการรวมพลํงั ของทํกภาคสวนใน
สํงั คมํทํั้งประชาชนํํเอกชนํํํประชาสํังคม
ํในการขํบั เคลํ่อนการพํฒ
ั นาเพํ่อการสรางและรํกั ษาไวซํ่งผลประโยชนแห
งชาตํและบรรลํวํสํยั ทํศั นํํ“ประเทศไทยม คี วามม ั่นคง มั่ง คั่ง ยั่งยน เปนประเทศพฒ
ั นาแลว ดวยการพ ฒ
ั นาตามหล กั
ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง” หรอคตพิ จนประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยน” เพํ่อใหประเทศมํขี ดํี ความสามารถํใน
การแขงขํันมํรี ายไดสํงู อยํูในกลํมประเทศพํฒ
ั นาแลวํ คนไทยมํคี วามสํขํํอยํูดํีํ กํนดํีํสํงั คมมํคี วามมํั่นคงํ เสมอภาคและเปนํํ
ธรรมํ ํซํ่งยํทธศาสตรํชาตํทํี่จะใชเปนกรอบแนวทางํการพํฒ
ั นาในระยะํ20ํํปต่อจากนํี้ไปจะประกอบดวยํํํํํ6ํํยํทธศาสตรํํ
ไดแก่ํ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
1.1การเสรมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาตและการปกครองระบอบประชาธปไตยอันมีพระมหากษัตรย
ทรงเป็นประมข
1.2ํการปฏรูปกลไกการบรหารประเทศ
1.3ํการป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.4ํการพัฒนาระบบํกลไกํมาตรการและความร่วมมอระหว่างประเทศทกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1ํสมรรถนะทางเศรษฐกจํได้แก่ํรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจและสร้างความเช่อมั่นํส่งเสรมการค้าและการ
ลงทนํส่งเสรมการค้าและการลงทนทั้งภาครัฐและเอกชนํ
2.2ํพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกจชมชนํได้แก่ํพัฒนาทักษะและองคความรู้ของผู้ประกอบการไทยํพัฒนา
วสาหกจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากลํและพัฒนาวสาหกจชมชนและสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.1ํพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวตให้สนับสนนการเจรญเตบโตของประเทศ
3.2ํสร้างเสรมให้คนมีสขภาวะที่ดี
3.3ํสร้างความอยู่ดีมีสขของครอบครัวไทยให้เอ้อต่อการพัฒนาคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
4.1ํสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่อมล้าทางด้านเศรษฐกจและสังคม
4.2ํสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ํ5.1ํการจัดระบบอนรักษํฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาตํเป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1ํการพัฒนาระบบการให้บรการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
6.2ํการปรับปรงบทบาทํภารกจํและโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
6.3ํการวางระบบบรหารงานราชการแบบบูรณาการ
6.4ํการพัฒนาระบบบรหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบคลากรภาครัฐในการปฏบัตราชการ
6.5ํการต่อต้านการทจรตและประพฤตมชอบ
6.6ํการปรับปรงแก้ไขกฎหมายํระเบียบํ และข้อบังคับให้มีความชัดเจนํ ทันสมัยํเป็นธรรมํ และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรอข้อตกลงระหว่างประเทศํ ตลอดจนํ พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบคลากรที่มหี น้าที่เสนอความเห็นทาง
กฎหมายให้มีศักยภาพ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(1)ํํกรอบวสัยทัศนและเป้าหมาย
1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบรบทการเปลี่ยนแปลงต่างํๆํที่
ประเทศกาลังประสบอยู่ํทาให้ การกาหนดวสัยทัศนแผนพัฒนาฯํฉบับ ที่ํ12 ํยังคงมีความต่อเน่องจากวสัยทัศนแผนพัฒนาฯํ
ฉบับที่ํ11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยกตใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงํยดคนเป็น
ศูนยกลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมํการพัฒนาที่ยดหลักสมดลํยั่งยนํโดยวสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯํฉบั บที่ํ
12 ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทศทางการพัฒนาที่ม่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูงํมีความมั่นคงํและยั่งยนํสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสขํและน้าไปสู่การบรรลวสัยทัศนระยะยาวํ
“มั่นคงํมั่งคั่งํยั่งยน” ของประเทศ
2. การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศํให้ความสาคัญกับการสร้างภูมค้มกันในมตต่างๆํ
เพ่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดลและยั่งยนํโดยนาทนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชนอย่างบูรณาการและเก้อกูลกันํ
พร้อมทั้งเสรมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่สาคัญได้แก่ํการเสรมสร้างทนสังคมํ(ทนมนษยทนสังคมํ
ทนทางวั ฒนธรรม)ํให้ ค วามสาคั ญ กับ การพั ฒนาคนและสั งคมไทยสู่ สั งคมค ณภาพม่ งสร้า งภูม ค้ ม กัน ตั้ งแต่ ร ะดั บ ปัจ เจกํ
ครอบครัวํและชมชนํสามารถจัดการความเสี่ยงํและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงํมีโอกาสเข้าถงทรัพยากรและได้รับ
ประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกจและสังคมอย่างเป็นธรรม
3. เป้าหมาย
ํํํํํํํ ํํํํ3.1ํํํการหลดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(1) เศรษฐกจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละํ5.0
(2) ผลตภัณฑมวลรวมในประเทศต่อหัวํ(GDP Per Capita) และรายได้ ประชาชาตต่อหัวํํ
(GNP Per Capita) ณํส้นแผนพัฒนาฯํฉบับที่ํ12 ในปีํ2564 เพ่มข้นเป็นํ317,051 บาท (9,325 ดอลลารํสรอ.)ํและํ
301,199 บาทํ(8,859 ดอลลารํสรอ.)ํต่อคนต่อปี
(3) ํผลตภาพการผลตเพ่มข้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละํ2.5 ต่อปี
(4) การลงทนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละํ8.0 (การขยายตัวของการ ลงทนภาครัฐไม่ต่า
กว่าร้อยละํ10.0 และการลงทนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละํ7.5 ในขณะที่ปรมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่าร้อยละํ4.0 ต่อปี)
3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนนการเจรญเตบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี
คณภาพ
(1) ประชาชนทกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกจและสังคมํ(Socio Economic Security)
และมีคณภาพชีวตที่ดีข้น
(2) การศกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคณภาพ (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็น
ฐานรากที่เอ้อต่อการพัฒนาคน
3.3 การลดความเหล่อมล้าในสังคม
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้น
(2) บรการทางสังคมมีคณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถง
3.4 การสร้างการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจและสังคมที่เป็นมตรกับส่งแวดล้อม
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(1) ํรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรํสร้างสมดลระหว่างการอนรักษและ การใช้ประโยชน
อย่างยั่งยนและเป็นธรรม
(2) ํขับเคล่อนประเทศสู่เศรษฐกจและสังคมที่เป็นมตรต่อส่งแวดล้อม
(3) ํํเพ่มขีดความสามารถในการรับมอภัยพบัตและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมอากาศ
(4) เพ่มประสทธภาพและเสรมสร้างธรรมาภบาลในการบรหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาตและ
ส่งแวดล้อม
(5) มีการบรหารจัดการน้าให้สมดลระหว่างการอปสงคและอปทานของน้า
3.5 การบรหารราชการแผ่นดนที่มีประสทธภาพ
(1) การบรหารงานภาครัฐที่โปร่งใสํเป็นธรรมํมีประสทธภาพและมีส่วนร่วม
(2) ขจัดการทจรตคอรรัปชั่น
(3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
(2) แนวทางการพัฒนา
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
1.1 การส่งเสรมด้านการวจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวทยาศาสตรํเทคโนโลยีํ
วจัยํและนวัตกรรมํทั้งด้าน การลงทนในการวจัยและพัฒนาํด้านบคลากรวจัยํด้านโครงสร้างพ้นฐานํและด้านการบรหาร
จัดการํรวมทั้ง สนับสนนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมํตลอดจนผลักดันงานวจัย
และ พัฒนาให้ใช้ประโยชนอย่างแท้จรงทั้งเชงพาณชยและสาธารณะโดยให้ความค้มครองทรัพยสนทางปัญญา
1.2 การพัฒนาผลตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมอระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากาลังคน
และแรงงาน ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียนํโดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีํเร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ ขั้นพ้นฐานเพ่อ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนนให้แรงงานและปัจจัยการผลตมีความยดหย่นใน การเคล่อนย้ายระหว่างสาขาการ
ผลตและระหว่างพ้นที่การผลตํเพ่อให้แรงงานสามารถเคล่อนย้ายไปสู่สาขา การผลตที่มีผลตภาพการผลตสูงสดํและสนับสนน
ให้ผู้ประกอบการในภาคอตสาหกรรมและบรการจัดท้ากรอบ คณวฒวชาชีพและมาตรฐานฝีมอแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เช่อมโยงกันเพ่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
1.3 การส่งเสรมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณชยดจตอล พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
ให้มีความยดหย่นํสามารถปรับตัวและดาเนนธรกจท่ามกลางการดาเนนนโยบายและมาตรการการกีด กันทางการค้าในรูปแบบ
ต่างๆํเพ่มสัดส่วน ความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนดสนค้าและช่องทางการตลาดที่เป็น
ของตนเองมากข้นํตลอดจนพัฒ นาต่อยอดอตสาหกรรมและบรการเพ่อ เข้าสู่ การเป็นศูนย กลางการผลตํบร การ และ
อตสาหกรรมดจตอล
1.4 การลงทนโครงสร้างพ้นฐาน เร่งลงทนและพัฒนาโครงสร้างพ้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่อ
เช่อมโยงพ้นที่ เศรษฐกจในประเทศและต่างประเทศํทั้งการพัฒนาและปรับปรงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดนทางและขนส่งของประเทศํพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพเศษระหว่าง เมองํขยายขีด
ความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศํพัฒนาท่าเรอที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรอ อเล็กทรอนกสเต็มรูปแบบํรวมทั้ง
พัฒนาและปรับปรงระบบโทรคมนาคมของประเทศํตลอดจนสนับสนนการ พัฒนาด้านอตสาหกรรมที่เกดจากลงทนด้าน
โครงสร้างพ้นฐานํเช่นํอตสาหกรรมซ่อมบารงและผลตช้นส่วน อากาศยานํและอตสาหกรรมระบบรางํเป็นต้นํเพ่อสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกจให้กับประเทศในการเป็นฐาน การผลตในภูมภาคอาเซียน
1.5 การปรับโครงสร้างการผลต ปรับโครงสร้างการผลตภาคเกษตรํโดยการปรับเปลี่ยนจาการผลต
สนค้าเกษตรขั้นปฐม เป็นสนค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคณภาพและมาตรฐานสากลํสามารถสร้างความเช่อมโยงทางด้าน
วัตถดบกับประเทศเพ่อนบ้านและลดระดับการผลตสนค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับที่จาเป็น
สาหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานํจัดระบบการผลตให้สอดคล้องกับ ศักยภาพพ้นที่และความต้องการ
ของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกจํรวมทั้ง ส่งเสรมการรวมกล่มทางการเกษตรจากกจการเจ้าของ
คนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณํห้าง ห้นส่วนํและบรษัทเพ่อให้เกดการประหยัดจากขนาดํพจารณาพันธพชที่
เหมาะสมกับศักยภาพของพ้นที่และ แหล่งน้าํใช้เทคโนโลยีการผลตในระดับที่เหมาะสมํใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยงํ
ตลอดจนส่งเสรม และเร่งขยายผลแนวคดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงํและระบบเกษตรกรรม
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ยั่งยน ปรับโครงสร้างการผลตภาคบรการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกดความ เช่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบกํ
ทางน้าํและทางอากาศํเร่งพัฒนาท่าเทียบเรอขนาดใหญ่เพ่อรองรับการ เตบโตของการท่องเที่ยวทางทะเลํปรับปรงแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลมและ ทันสมัยทั้งการควบคมกจกรรมต่างๆํเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสรม
การท่องเที่ยวและกาหนดและจัดทา กฎหมายเพ่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้สามารถ แข่งขันได้ในระดับนานาชาตํรวมทั้งส่งเสรมการพัฒนาเช งพ้นที่ในลักษณะกล่มคลัสเตอรท่องเที่ยวํโดย
สนับสนนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้นที่ที่มีความเช่อมโยงทั้งทางกายภาพํวถีชีวต/วัฒนธรรมท้องถ่น และกจกรรมการ
ท่องเที่ยวํตลอดจนส่งเสรมการสร้างความเช่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมภาคอาเซียนํทั้ง ประเทศที่มีพรมแดนตดกันและ
ประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่อมโยงกันเพ่อให้เกดการพัฒนาแบบองค รวมทั้งระบบ พัฒนาต่อยอดอตสาหกรรม
อนาคตเพ่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีํเช่อมโยง การผลตกับอตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศํและเป็นกลไกการ
ขับเคล่อนเศรษฐกจไทยให้เข้าสู่ก ารเป็น ศูนยกลางการผลตและบรการทั้งในระดับอนภูมภาคและในภูมภาคอาเซียน พัฒนา
โครงสร้างพ้นฐานที่สนับสนนการขยายตัวด้านการค้าการลงทนํเช่นํโลจสตกส และพลังงานํรวมทั้งปัจจัยสนับสนนการลงทน
อ่นๆํเช่นํลดอปสรรคการเคล่อนย้ายเงนทนระหว่างประเทศ เป็นต้นํส่งเสรมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยกตใช้ทั้ง
ภาคการผลตํการตลาดํการบรหารจัดการ การเงนํและโลจสตกสํเช่อมโยงเศรษฐกจดจตอลํในการอ้านวยความสะดวกทาง
การค้าการลงทนด้วยระบบ อเล็กทรอนกสและสนับสนนการลงทนเพ่อสร้างเศรษฐกจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้
ม่งเน้นการ พัฒนาธรกจเชงสร้างสรรคํการลงทนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมตรกับส่งแวดล้อมํการประหยัดพลังงาน และ
การใช้พลังงานทดแทนํการลงทนด้านการวจัยและพัฒนาเชงพาณชยํการจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้าม ประเทศํบรษัทการค้า
ระหว่างประเทศํรวมทั้งการให้ความสาคัญเร่องความรับผดชอบและการตอบแทนสู่ สังคมขององคกรํและกจการเพ่อสังคม
2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏรูประบบเพ่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคณภาพ
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทกช่วงวัยให้สนับสนนการเจรญเตบโตของประเทศ โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรก
เกดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทกด้านํวัยเรียนํวัยร่นให้มีทักษะการเรียนรู้ํทักษะชีวต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่นภายใต้บรบท
สังคมที่เป็นพหวัฒนธรรมํวัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ ฝีมอแรงงานเพ่อสร้างผลตภาพเพ่มให้กับประเทศํวัย
ผู้สูงอายให้มีการทางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณํมีรายได้ในการดารงชีวตํมีการสร้างเสรมและฟื้นฟูสขภาพ
เพ่อป้องกันหรอชะลอความทพพลภาพ และโรคเร้อรังต่างๆํที่จะก่อให้เกดภาระแก่ปัจเจกบคคลํครอบครัวํและระบบบรการ
สขภาพ
2.2 ํการยกระดับคณภาพการศกษาและการเรียนรู้ให้มีคณภาพํเท่าเทียมและทั่วถงํโดย
(1) ปฏรูประบบบรหารจัดการทางการศกษาํโดยปรับระบบบรหารจัดการการศกษาใหม่เพ่อสร้าง
ความรับผดชอบ ต่อผลลัพธํ(Accountability)
(2) ปฏรูประบบการคลังด้านการศกษาํเพ่อเพ่มคณภาพและประสทธภาพการจัด การศกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียนํส่งเสรมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศกษาํ
(3) พัฒนาคณภาพครูทั้งระบบํตั้งแต่กระบวนการผลตํสรรหาํและการคัดเลอกให้ได้คนดีคนเก่งํ
รวมทั้งระบบการ ประเมนและรับรองคณภาพที่เน้นผลลัพธจากตัวผู้เรียนํ
ํํํ(4) ปฏรูประบบการเรียนรู้ํโดยม่งจัดการเรียนรู้เพ่อ สร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบการศกษาตั้งแต่
ระดับปฐมศกษาจนถงการเรียนรู้ตลอดชีวตํพัฒนาส่อเพ่อการ เรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลตกาลังคนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดํการวจัยและ การใช้เทคโนโลยีและส่อเพ่อการเรียนรู้
2.3 การพัฒนาด้านสขภาพํโดยส่งเสรมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง การแพทยเพ่อรองรับการ
เป็นสังคมผู้สูงอายทั้งในด้านผลตภัณฑสขภาพและที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอาย ยกระดับการบรหารจัดการระบบสขภาพเพ่อลด
ความเหล่อมล้าและสร้างความยั่งยนในระยะยาวํโดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่อการบรหารทรัพยากรด้านสาธารณสขํ
บูรณาการระบบหลักประกันสขภาพภาครัฐ ให้เกดความเป็นเอกภาพในการบรหารจัดการและการใช้ทรัพยากรํและส่งเสรม
การอภบาลระบบสขภาพในรูปแบบเครอข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันํพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนยกลาง
สขภาพ นานาชาตทั้งในด้านศูนยกลางบรการสขภาพํ(Medical Service Hub) ศูนยกลางบรการเพ่อส่งเสรมสขภาพ
(Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลตภัณฑเพ่อสขภาพํ(Product Hub) และศูนยกลางบรการวชาการและ งานวจัยํ
(Academic Hub) เพ่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคณภาพบรการสาธารณสขภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสรมการให้
ความสาคัญกับมตสขภาพในทกนโยบายสาธารณะํ(Health in All Policies) เพ่อให้การ ขับเคล่อนนโยบายของทกภาคส่วน
ตระหนักถงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสขภาพของประชาชน
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2.4 ํการสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัยํโดย การปรับปรง
สภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัยํและการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอาย ในรูปแบบที่หลากหลายทั้ง
ในด้านการจัดบรการสขภาพและสวัสดการสังคมอย่างบูรณาการํโดยการมี ส่วนร่วมของทกภาคส่วนอย่างต่อเน่องํรวมทั้ง
พัฒนาชมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายํเพ่อขยายผลไปสู่ชมชนอ่นํตลอดจนการพัฒนา
นวัตกรรมในการใช้ชีวตประจาวันสาหรับผู้สูงอาย
3. ํการลดความเหล่อมล้าทางสังคม
3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพํม่งเน้นการเพ่มผลตภาพ แรงงานํโดย
สนับสนนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมอแรงงานอย่างมีมาตรฐานํปรับ โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้
ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมอแรงงานอย่างแท้จรงํเร่งผลักดันให้การใช้ระบบ มาตรฐานคณวฒวชาชีพและมาตรฐานฝีมอ
แรงงานในทางปฏบัตอย่างเป็นรูปธรรมํนอกจากนี้ํเพ่มผลตภาพ ทางการผลตของเกษตรกรรายย่อยํโดยสนับสนนการวจัย
และพัฒนาและการผลตทางการเกษตรที่สอดคล้อง กับพ้นที่ํสร้างหลักประกันรายได้แทนการอดหนนด้านราคาสนค้าเกษตรํ
ลดต้นทนทางการเกษตรโดย สนับสนนปัจจัยการผลต
3.2 ํการจัดบรการทางสังคมให้ทกคนตามสทธขั้นพ้นฐานํและเน้นการสร้างภูมค้มกัน ระดับปัจเจกํโดย
(1) พัฒนาระบบบรการสาธารณะให้มีคณภาพและมีช่องทางการเข้าถงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบรการสาธารณสขและการศกษาขั้นพ้นฐานํสวัสดการสังคมํและกระบวนการยตธรรม
(2) สนับสนนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถงระบบสาธารณูปโภคํกาหนดเป็น
นโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาตและเมองน่าอยู่ํพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชมชนแออัดในเมองโดยดาเนนการร่วมกับ ภาค
ธรกจเอกชนํและํ
(3) การจัดรูปแบบสวัสดการพ้นฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกล่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่
คานงถงฐานะทางเศรษฐกจและสังคมที่แตกต่างกันํโดยมีแนวทางการรับภาระ ค่าใช้จ่ายร่วมกันํ(Cost Sharing)
3.3 ํการสร้างความเสมอภาคในการเข้าถงทรั พยากรํโดยปฏรูปที่ดนเพ่อการเกษตร สนับสนนให้เกษตรกร
รายย่อยที่ไร้ที่ดนท้ากนและยากจนได้มีที่ดนเป็นของตนเองหรอมีสทธท้ากนในที่ดน ปฏรูประบบการบรหารจัดการน้าอย่างเป็น
ระบบและเข้าถงพ้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จรงด้วยการผลักดัน พรบ.ํทรัพยากรน้าํพ.ศ.ํ....ํและบูรณาการแผนงานและ
งบประมาณร่วมกันของหน่วยงานํและสร้าง กระบวนการมีส่วนร่วมํรวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรมํเช่นํภาษีที่ดนและ
ส่งปลูกสร้างํภาษีมรดกํและ ภาษีส่งแวดล้อมํเป็นต้น
3.4 การเข้าถงกระบวนการยตธรรมอย่างเสมอภาคํการค้มครองสทธขั้นพ้นฐานํและการเข้าถงกระบวนการ
ยตธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสรมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ ประชาชนํรวมทั้งการปรับปรงและบังคับใช้
กฎหมายเพ่อลดปัญหาความเหล่อมล้าํเช่นํกฎหมายป่าชมชน กฎหมายภาษีมรดกํกฎหมายที่ดนํเป็นต้น
4. ํการรองรับการเช่อมโยงภูมภาคและความเป็นเมอง
4.1 การลงทนด้านโครงสร้างพ้นฐานและส่งอานวยความสะดวกของเมอง เตรียมความพร้อมรองรับความ
เป็นเมองํทั้งด้านการบรหารจัดการด้านผังเมอง ด้านสาธารณูปโภคํสาธารณูปการํระบบคมนาคมขนส่งํระบบบรหารจัดการ
ส่งแวดล้อมํระบบการศกษาและ ระบบสาธารณสขที่ได้มาตรฐานํมีคณภาพํและเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมองํ
รวมทั้งเสรมสร้าง ความสามารถในการบรหารจัดการเมองตามระดับการพัฒนา
4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจสตกสเช่อมโยงกับเพ่อนบ้าน ส่งเสรมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการ
บรหารจัดการโลจสตกสของประเทศเพ่อเพ่ม ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้าํการลงทนํและการบรการํ
โดยคานงถงการเป็นมตรต่อ ส่งแวดล้อมํ(Green Logistics) สนับสนนให้เกดความร่วมมอในห่วงโซ่อปทานํและปรับปรง
กฎหมายํกฎ ระเบียบํรวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ้านวยความสะดวกทางการค้าํขนส่งํและโลจสตกสให้มีความ สะดวก
และมีประสทธภาพต่อภาคธรกจอย่างแท้จรง
4.3 การส่งเสรมการลงทนํการค้าชายแดนํและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกจพเศษ ให้ความสาคัญกับ
นโยบายส่งเสรมการลงทนและการค้าชายแดนเพ่อดงดูดให้ นักลงทนในภูมภาคเข้ามาลงทนในไทยและประเทศเพ่อนบ้านํ
รวมทั้งส่งเสรมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกจ พเศษในพ้นที่ชายแดนโดยให้ความสาคัญกับการลงทนโครงสร้างพ้นฐานํการ
ส่งเสรมการลงทนและสทธ ประโยชนการบรหารจัดการแรงงานต่างด้าวํและการให้ บรการจดเดียวเบ็ดเสร็จํเพ่อช่วยอ้านวย
ความสะดวก ด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมภาคมากข้น
5. ํการสร้างความเจรญเตบโตทางเศรษฐกจและสังคมอย่างเป็นมตรกับส่งแวดล้อม

80
5.1 การรักษาทนทางธรรมชาตเพ่อการเตบโตสีเขียวํใช้ประโยชนจากทนธรรมชาต โดยคานงถงขีดจากัด
และศักยภาพในการฟื้นตัวํปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ํโดยสนธกาลังของทกภาคส่วน น้าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่อการ
บรหารจัดการํบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสทธภาพและเป็นธรรมํเพ่มพ้นที่ ป่าไม้โดยส่งเสรมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกจ
ระยะยาวํอนรักษและใช้ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างยั่งยนและแบ่งปันผลประโยชนอย่างเป็นธรรมํรวมทั้ง
ผลักดันแนวทางการประเมนมูลค่าของระบบนเวศ และการสร้างรายได้จากการอนรักษํจัดสรรที่ดนให้แก่ผู้ยากไร้ํกระจายการ
ถอครองที่ดนํจัดท้าฐานข้อมูลที่ดน เพ่อการบรหารจัดการอย่างเป็นระบบํการจัดเก็บภาษีที่ดนในอัตราก้าวหน้าํกาหนด
เพดานการถอครองที่ดนที่ เหมาะสมํและกาหนดมาตรการป้องกันการถอครองที่ดนของคนต่างชาตํบรหารจัดการน้าเพ่อให้
เกดความ ยั่งยนํบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบํสร้างศูนยข้อมูลทรัพยากรน้าํจัดตั้ งองคกรบรหารจัดการ น้าใน
ระดับพ้นที่ํเช่นํคณะกรรมการล่มน้าํและองคกรผู้ใช้น้าํค้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งํลด ความขัดแย้งเชงนโยบาย
ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้นฐานํการท่องเที่ยวํการประมงํและวถีชีวตของชมชน บรหารจัดการแร่โดยกาหนดปรมาณที่
เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชนํคานงถงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคตํบังคับใช้มาตรการควบคมผลกระทบจากการ
ท้าเหมองแร่ที่ก่อมลพษต่อสภาพแวดล้อมและสขภาพ อนามัยของประชาชน
5.2 การส่งเสร มการบร โภคที่ เป็ นม ตรกั บส่ งแวดล้อ มํสร้ างระบบหมนเวี ยนวัส ดที่ ใช้ แล้ว ํที่ มี
ประสทธภาพํขับเคล่อนสู่ํZero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆํเช่นํการปฏรูประบบภาษีและ ค่าธรรมเนียมเพ่อ
ส่งแวดล้อมํการศกษาเพ่อส่งแวดล้อมํมาตรฐานและฉลากสนค้าํเป็นต้น
5.3 การส่งเสรมการผลตํการลงทนํและการสร้างงานสีเขียวํเพ่อยกระดับประเทศสู่ เศรษฐกจและสังคม
ที่เป็นมตรกับส่งแวดล้อมํพัฒนาคลัสเตอรอตสาหกรรมสีเขียวํส่งเสรมผู้ประกอบการให้ สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อปทาน
หรอห่วงโซ่คณค่าที่เป็นมตรกับส่งแวดล้อมํ(Green Supply Chain /Green Value Chain) ส่งเสรมการท้าการเกษตรกรรม
ยั่งยนํรวมทั้งส่งเสรมภาคบรการที่มีผลกระทบต่อ ส่งแวดล้อมน้อยํเพ่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้นในการ
ขับเคล่อนเศรษฐกจ
5.4 การจัดการมลพษและรักษาคณภาพส่งแวดล้อมํด้วยการเร่งรัดการควบคมมลพษ ทั้งทางอากาศํ
ขยะํน้าเสียํและของเสียอันตรายํที่เกดจากการผลตและบรโภคํเพ่อสร้างคณภาพส่งแวดล้อม ที่ดีให้กับประชาชนํเร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรกํโดยส่งเสรมให้เกดกลไกการคัดแยกขยะ เพ่อน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สดํเร่งกาจัดขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในพ้นที่วกฤตํสร้างรูปแบบ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสี ยอันตรายที่เหมาะสมํเน้น
การแปรรูปเป็นพลังงานํสร้างวนัยของคนในชาต ม่งสู่การจัดการที่ยั่งยนํโดยให้ความรู้แก่ประชาชนํและการบังคับใช้กฎหมาย
5.5 การพัฒนาความร่วมมอด้านส่งแวดล้อมระหว่างประเทศํผลักดันการจัดท้าแผน แม่บทการบรหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตและส่ง แวดล้อมของอาเซียนํหาแนวทางความร่วมมอกับอาเซียน และอนภูมภาคล่มน้าโขงใน
ประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดนํการเคล่อนย้ายแรงงานํการบรหารจัดการพลังงาน และการบรหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต
5.6 การเพ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมอากาศและการบรหาร
จัดการเพ่อลดความเสี่ยงด้านภัยพบัตํเพ่มขีดความสามารถในการรับมอและ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอากาศํเพ่ม
ศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรอนกระจกให้กับทกภาค ส่วนํส่งเสรมการวจัยและพัฒนาทางวทยาศาสตรํเทคโนโลยีํและ
นวัตกรรมเพ่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอากาศํพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตอนภัยํ
ตลอดจนส่งเสรมความ ร่วมมอระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอากาศและภัยพบัตทางธรรมชาตํให้ความสาคัญ
กับการ ป้องกันน้าท่วมํวางแผนป้องกันเมองและพ้นที่ชายฝั่งํพัฒนาเมองที่สามารถปรับตัวและยดหย่นต่อการ เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอากาศํ(Climate Resilience City) การให้บรการของระบบนเวศํส่งเสรมการลงทนของ ภาคเอกชนในการรับมอภัย
พบัตโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาตํและการจัดท้าแผนธรกจต่อเน่องํรวมทั้ง การพัฒนาระบบการจัดการภัยพบัตให้มี
ประสทธภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกดภัยพบัตที่รนแรงในอนาคต
6. การบรหารราชการแผ่นดนที่มีประสทธภาพ
6.1 การสร้างความโปร่งใสในทกขั้นตอนของการปฏบัตราชการํโดยให้มีช่องทางให้ ทกภาคส่วนสามารถ
เข้าถงํเข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ ํเช่นํข้อมูลการประกวดราคา จัดซ้อํจัดจ้างโครงการของทาง
ราชการํข้อมูลการประมูลโครงการํผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยตธรรมํเช่นํ
คดีที่ไม่ดาเนนการตามหลักธรรมาภบาลํคดีทจรตคอรรัป ชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยคสมัยํฯลฯ
6.2 ํการพัฒนาบคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคล่อน ภารกจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปํํเพ่อให้ระบบราชการเล็กกระทัดรัด แต่มีความคล่องตัวและมี
ประสทธภาพสูง
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6.3 ํการสร้างรูปแบบการพัฒนาํํอปท.ํให้เหมาะสมํสามารถรับมอการเปลี่ยนแปลง ทางด้าน
เศรษฐกจํสังคมและส่งแวดล้อมํรวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครอข่ายและเช่อมโยงภาคส่วน ต่างๆํในระดับพ้นที่ได้
อย่างมีประสทธภาพ
6.4 ํการสร้างระบบตรวจสอบํตดตามและประเมนผลที่มีประสทธภาพํสร้างผลงาน ที่มีคณภาพํ
รวดเร็วและน่าเช่อถอํสามารถเป็นเคร่องมอให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสนใจใน เชงนโยบายได้ํโดยเฉพาะอย่างย่งการ
ตดตามํประเมนผลโครงการใหญ่ํๆํที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็น จ้านวนมากํและเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง
1.3 นโยบายรัฐบาล
ํํํํนโยบายของรัฐบาลํพล.อ.ํประยทธํจันทรโอชาํํนายกรัฐมนตรีํํที่จะแถลงต่อสภานตบัญญัตแห่งชาตในวัน
ศกรที่ํ12 กันยายน 2557
ํํํํ(1)ํํการปกป้องและเชดชูสถาบันพระมหากษัตรย
ํโดยจะใช้ ม าตรการทางกฎหมายมาตรการทางสั งคมจ ตว ทยาํและมาตรการทางระบบส่ อ สารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนนการกับผู้คะนองปากํย่ามใจหรอประสงคร้ายํม่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาตํโดยไม่
คานงถงความรู้สกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจานวนมากํตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจรง
เกี่ย วกับ สถาบันพระมหากษัตร ยและพระราชกรณียก จเพ่ อประชาชนํทั้งจะสนั บสน นโครงการทั้ งหลายอั นเน่ องมาจาก
พระราชดารํตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกดประโยชนในวงกว้าง
(2) ํการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
1. ในระยะเร่งด่วนํรัฐบาลได้ให้ความสาคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมองและความมั่นคง
อาเซียนในกจการํ5 ด้านํประกอบด้วย
- ํการบรหารจัดการชายแดน
- ํการสร้างความมั่นคงทางทะเล
- ํการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาต
- การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่อนบ้าน
- ํํการเสรมสร้างในการปฏบัตการทางการทหารร่วมกันของอาเซียนํโดยเน้นความร่วมมอเพ่อป้องกันํ
แก้ไขข้อพพาทต่างํๆํรวมถงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวภาคีและพหภาคี
2. เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ํโดยนายทธศาสตรํเข้าใจํเข้าถงํและ
พัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมตรแบบสันตวธีํพร้อมส่งเสรมการพูดคยสันตสขกับผู้มีความคดเห็นต่างจากรัฐํและสร้าง
ความเช่อมั่นในกระบวนการยตธรรมตามหลักนตธรรมและหลักสทธมนษยชนโดยไม่เลอกปฏบัตํควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกจ
และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้นที่ํทั้งจะเพ่มระดับปฏสัมพันธกับต่างประเทศํและองคการระหว่าง
ประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
3. พัฒนาและเสรมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัยํมีความพร้อมในการรักษา
อธปไตยํและผลประโยชนของชาตํปลอดพ้นจากการคกคามทกรูปแบบํส่งเสรมและพัฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยีํเพ่อ
นาไปสู่การพ่งพาตนเองในการผลตอาวธยทโธปกรณํรวมถงการบูรณาการความร่วมมอระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนใน
อตสาหกรรมป้องกันประเทศได้
4. เสรมสร้างความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วา่ นโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบสาคัญของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบรหารราชการแผ่นดนํไม่ว่าในด้านการเมองํเศรษฐกจํหรอสังคมํ
โดยจะนากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกดประโยชนสูงสดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
(3) การลดความเหล่อมล้าของสังคมํและการสร้างโอกาสการเข้าถงบรการของรัฐ
1. ในระยะเฉพาะหน้าํจะเร่งสร้างโอกาสํอาชีพํและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานํโดย
ให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมอแรงงานในทกระดับอย่างมีมาตรฐาน
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนษยํรวมถงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมองํการทารณกรรมต่อแรงงาน
ข้ามชาตํการท่องเที่ยวที่เน้นบรการทางเพศและเด็กํและปัญหาคนขอทานํด้วยการปรับปรงกฎหมายข้อบังคับที่จาเป็นและ
เพ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
3. ในระยะต่อไปํจะพัฒนาระบบการค้มครองทางสังคมํระบบการออมและระบบสวัสดการชมชนให้มี
ประสทธภาพและมีความยั่งยนมากย่งข้นํรวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยมที่เป็นธรรมและการสงเคราะหผู้ ยากไร้อัตภาพํ
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พัฒนาศักยภาพํค้มครองและพทักษสทธจัดสวัสดการช่วยเหลอและพัฒนาคณภาพชีวตของผู้ด้อยโอกาสํผู้พการํผู้สูงอายํสตรี
และเด็ก
4. เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายํเพ่อส่งเสรมคณภาพชีวตและการมีเงนหรอกจกรรมที่เหมาะสมํ
เพ่อสร้างสรรคและไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคตํโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้านํสถานพักฟื้นํและโรงพยาบาลํที่เป็น
ความร่วมมอของภาครัฐํภาคเอกชนํชมชนํและครอบครัวํรวมทั้งพัฒนาระบบการเงนการคลังสาหรับการดูแลผู้สูงอาย
5. เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย
ํํ6.ํํจัดระเบียบสังคมํสร้างมาตรฐานด้านคณธรรมํจรยธรรมํและธรรมาภบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไปํโดยใช้ค่านยมหลักํ12 ประการํตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาตที่ได้ประกาศไว้แล้ว
7. แก้ปัญหาการไร้ที่ดนทากนของเกษตรกรและการรกล้าเขตป่าสงวนํโดยการกระจายสทธการถอครอง
ให้ แ ก่ผู้ ที่ อยู่ ใ นพ้ น ที่ที่ ไ ม่ไ ด้ รกล้ าํและออกมาตรการป้อ งกัน การเปลี่ ย นม อไปอยู่ใ นครอบครองของผู้ ที่ม ใช่เ กษตรกรํใช้
เทคโนโลยีดาวเทียมสารวจและวธีการแผนที่ที่ทันสมัยํแก้ไขปัญหาเขตที่ดนทับซ้อนและแนวเขตพ้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน
(4) การศกษาและเรียนรู้ํการทะนบารงศาสนาํศลปะและวัฒนธรรม
1. จัดให้มีการปฏรูปการศกษาและการเรียนรู้ํโดยให้ความสาคัญทั้งการศกษาในระบบและการศกษา
ทางเลอกไปพร้อมกันํเพ่อสร้างคณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ํพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพํเพ่อลดความเหล่อมล้าํ
และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้นที่ํทั้งในด้านการเกษตรํอตสาหกรรมํและธรกจบรการ
2. ในระยะเฉพาะหน้าํจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนนการศกษาให้สอดคล้องกับความจาเป็น
ของผู้เรียนและลักษณะพ้นที่ของสถานศกษาํจัดระบบการสนับสนนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสทธเลอกรับบรการการศกษา
ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนํโดยอาจจะพจารณาจัดให้มีคูปองการศกษาเป็นแนวทางหน่ง
3. ให้องคกรภาคประชาสังคมํภาคเอกชนํองคกรปกครองส่วนท้องถ่นํและประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัด
การศกษาที่มีคณภาพและทั่วถงํและร่วมในการปฏรูปการศกษาและการเรียนรู้
4. พัฒนาระบบการผลตและพัฒนาครูที่มีคณภาพและมีจตวญญาณของความเป็นครูํเน้นครูผู้สอนให้มี
วฒตรงตามวชาที่สอนํนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่องมอที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่อเป็นเคร่องมอช่วยครู
หรอเพ่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
5. ํทะนบารงและอปถัมภพระพทธศาสนาและศาสนาอ่นํๆํสนับสนนให้องคกรทางศาสนามีบทบาท
สาคัญในการปลูกฝังคณธรรมํจรยธรรมํตลอดจนพัฒนาคณภาพชีวตํสร้างสันตสขและความปรองดองสมานฉันทในสังคมไทย
อย่างยั่งยน
(5) การยกระดับคณภาพบรการด้านสาธารณสขและสขภาพของประชาชน
1. วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสขภาพให้มีความครอบคลมประชากรในทกภาคส่วนอย่างมีคณภาพ
โดยไม่มีความเหล่อมล้าของคณภาพบรการในแต่ละระบบํและบูรณาการข้อมูลระหว่างทกระบบหลักประกันสขภาพ
2. พัฒนาระบบบรหารสขภาพํโดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจงมารักษาํสร้างกลไก
จัดการสขภาพในระดับเขตแทนการกระจกตัวอยู่ที่ส่วนกลางํปรับระบบการจ้างงานํการกระจายบคลากรและทรัพยากร
สาธารณสขให้เหมาะํํสมกับท้องถ่น
3. ประสานการทางานระหว่างภาคส่วนต่างํๆํในสังคมํเพ่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภในวัยร่นํ
และปัญหาด้านการแพทยและจรยธรรมของการอ้มบญํการปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลลํโดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมาย
ที่รัดกม
(6) การเพ่มศักยภาพทางเศรษฐกจของประเทศ
รัฐบาลจะดาเนนนโยบายเศรษฐกจเป็นํ3 ระยะํคอํระยะเร่งด่วนที่ต้องดาเนนการทันทีํ ระยะต่อไปที่
ต้องแก้ไขปัญหาพ้นฐานที่ค้างคาอยู่ํและระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพ่อความเจรญเตบโตอย่างต่อเน่องํดังนี้
1. ในระยะเร่งด่วนํเร่งจ่ายงบลงทนของปีงบประมาณํพ.ศ.ํ2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นกาหนด
ภายในส้นปีนี้
2. สานต่อนโยบายงบประมาณกระต้นเศรษฐกจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาตที่ได้จัดทาไว้ํโดยนา
หลั ก การส าคั ญ ของการจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณํพ.ศ.ํ2559 ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ในการบู ร ณา
การงบประมาณํและความพร้อมในการดาเนนงานร่วมนาแหล่งเงนอ่นมาประกอบการพจารณาด้วยํทบทวนภารกจที่มีลักษณะ
ไม่ยั่งยนหรอสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกนความจาเป็นํและแสดงรายการลงทนในระดับจังหวัดเพ่อความโปร่งใสํ
เป็นธรรมและไม่เลอกปฏบัต
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3. กระต้นการลงทนด้ายการเร่งพจารณาโครงการลงทนที่มีประสทธภาพํซ่งนักลงทนย่นขออนมัตส่งเสรม
การลงทนไว้แล้วให้เสร็จส้นโดยเร็วํและนาโครงการลงทนในโครงสร้างพ้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี
4. ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวธีการต่างํๆํเช่นํลดต้นทนการผลตํการช่วยเหลอในเร่อง
ปัจจัยการผลตอย่างทั่วถง
5. ลดอปสรรคในการส่งออกเพ่อให้เกดความคล่องตัวํเช่นํปรับปรงวธีการตรวจรับรองมาตรฐานสนค้า
และมาตรฐานการผลตระดับไร่นาํเป็นต้น
6. ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาตเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยํโดยพจารณามาตรการลดผลกระทบจากการ
ประกาศใช้กฎอัยการศกในบางพ้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทาได้
7. ในระยะยาวต่อไปํประสานนโยบายการเงนและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่อสนับสนนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม
8. แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าในบางพ้นที่และบางฤดูกาลํโดยระดมความ
คดเห็นเพ่อหาทางออกไม่ให้เกดน้าท่วมรนแรงดังเช่นปีํ2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งดาเนนการสร้างแหล่งน้าขนาด
เล็กให้กระจายครอบคลมํซ่งจะสามารถทาได้ในเวลาประมาณํ1 ปี
ํ9. ปฏรูปโครงสร้างราคาเช้อเพลงประเภทต่างํๆํให้สอดคล้องกับต้นทนและให้มีภาระภาษีที่เหมาะสม
ระหว่างน้ามันต่างชนดและผู้ใช้ต่างประเภทํรวมถงการดาเนนการให้มีการสารวจและผลตก๊าซธรรมชาตและน้ามันดบรอบใหม่ทั้ง
ในทะเลและบนบกํและดาเนนการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่มข้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชนํด้วยวธีการเปิดเผยํโปร่งใสํและ
เป็นมตรต่อสภาวะแวดล้อมํพร้อมกับร่วมมอกับประเทศเพ่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
10. ปรับปรงวธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วนํโดยปรับปรงโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงนได้ไว้
ในระดับปัจจบันํทั้งบคคลธรรมดาและนตบคคลํแต่ปรับปรงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยายรากฐานการจัดเก็บ
ภาษีประเภทใหม่ํซ่งจะจัดเก็บจากทรัพยสนํเช่น ํภาษีมรดกํภาษีจากที่ดนและส่งปลูกสร้างํโดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้
น้อยให้น้อยที่สด รวมทั้งปรับปรงการลดหย่อนภาษีเงนได้ให้เกดประโยชนแก่ผู้มีรายได้น้อยํและยกเลกการยกเว้นภาษีประเภทที่
เอ้อประโยชนเฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงนดีํเพ่อให้เกดความเป็นธรรมมากข้น
11. บรหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกดข้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมาํซ่งจานวนสูงมากกว่าํ700,000 ล้านบาทํ
และเป็นภาระงบประมาณในํ5 ปีข้างหน้าํอันจะทาให้เหลองบประมาณเพ่อการลงทนพัฒนาประเทศน้อยลงํโดยประมวลหนี้
เหล่า นี้ให้ค รบถ้ว นํหาแหล่ งเงนระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมดํและยดระยะเวลาชาระคนให้นานที่สดเพ่อลดภาระของ
งบประมาณในอนาคต
12. ในระยะยาวํพัฒนาโครงสร้างพ้นฐาน
- ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบกํโดยเร่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในํกทม.ํและรถไฟฟ้า
เช่อมํกทม.ํกับเมองบรวารเพ่มเตมเพ่อลดเวลาในการเดนทางของประชาชนํเพ่อตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปทาได้ทันที
- ด้านคมนาคมทางอากาศํโดยปรับปรงท่าอากาศยานสวรรณภูมระยะที่ํ 2 ท่าอากาศยานดอน
เมองํและท่าอากาศยานในภูมภาคํเพ่อให้สามารถรองรับปรมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสทธภาพ
- ด้านการคมนาคมทางน้าํโดยพัฒนาการขนส่งสนค้าทางลาน้าชายฝั่งทะเลํเพ่อลดต้นทนระบบโล
จสตกสของประเทศํเร่มจากการพัฒนาท่าเรอแหลมฉบังํท่าเรอชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามันํตลอดจนผลักดันให้ท่าเรอในลา
น้าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชนในการขนส่งสนค้าภายในประเทศและเช่อมโยงกับท่าเรอแหลมฉบังํรวมทั้งการขด
ลอกร่องน้าลก
13. ปรับโครงสร้างการบรหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกจของหน่วยงานใน
ระดับนโยบายํหน่วยงานกากับดูแลํและหน่วยปฏบัตที่ชัดเจนํและจัดตั้งหน่วยงานกากับดูแลระบบรางํเพ่อทาหน้าที่กาหนด
มาตรฐานการให้บรการและความปลอดภัยํโครงสร้างอัตราค่าบรการที่เป็นธรรมํการลงทนํการบารงรักษาและการบรหาร
จัดการํซ่งจะช่วยสนับสนนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ
14. พัฒนาและปรับปรงระบบบรหารจัดการของรัฐวสาหกจให้มีประสทธภาพํกาหนดเป้าหมายและ
มาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกจการํตลอดจนพจารณาความจาเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวสาหกจแต่ละแห่งให้
สอดคล้องกับสถานการณปัจจบัน
15. ในด้านเกษตรกรรมํดาเนนการในํ2 เร่องใหญ่ํคอํการปรับโครงสร้างการผลตสนค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วยวธีการต่างํๆ
16. ในด้านอตสาหกรรมํส่งเสรมการพัฒนาอตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้นฐานของประเทศํ
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อาทํส่งเสรมและพัฒนาอตสาหกรรมเกษตรแปรรูปํส่งเสรมอตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี ขั้นสูงํส่งเสรมอตสาหกรรมที่ใช้การ
ออกแบบและสร้างสรรคํเป็นต้น
17. เพ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวสาหกจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็งํสามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสทธภาพ
18. ส่งเสรมภาคเศรษฐกจดจทัลและวางรากฐานของเศรษฐกจดจทัล ให้เร่มขับเคล่อนได้อย่างจรงจังํ
ซ่งจะทาให้ทกภาคเศรษฐกจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้
(7) การส่งเสรมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
- เร่งพัฒนาความเช่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนภูมภาคและภูมอาเซียนํโดยเร่งขับเคล่อนตาม
แผนงานการพัฒนาความร่วมมอทางเศรษฐกจในอนภูมภาคล่มแม่น้าโขงํ6 ประเทศํ(GMS) แผนความร่วมมอทางเศรษฐกจอ
ระวดีํ–ํเจ้าพระยาํ-ํแม่โขงํ(ACMECS) แผนความร่วมมอแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมอหลากหลายสาขาวชาการและ
เศรษฐกจํ(BIMSTEC) และแผนแม่บทความเช่อมโยงในอาเซียน
- พัฒนาเขตเศรษฐกจพเศษํโดยเร่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
บรเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่อรองรับการเช่อมโยงกระบวนการผลตและการลงทนข้ ามแดนํพัฒนาระบบํNational
Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความสาคัญกับด่านชายแดนที่สาคัญํ6 ด่านํได้แก่ํปาดังเบซารํสะเดาํอรัญประเทศํแม่
สอดํบ้านคลองลกํและบ้านคลองใหญ่
(8) การพัฒนาและส่งเสรมการใช้ประโยชนจากวทยาศาสตรํเทคโนโลยีํการวจัยํและพัฒนาํและนวัตกรรม
1. สนับสนนการเพ่มค่าใช้จ่ายในการวจัยและพัฒนาของประเทศเพ่อม่งเป้าหมายให้ไม่ต่ากว่าํ1% ของ
รายได้ ป ระชาชาต ํและมี สั ดส่ ว นรัฐ ต่ อเอกชนํ30:70 ตามแผนพั ฒนาเศรษฐกจและสั งคมแห่ งชาต ํเพ่ อ ให้ ป ระเทศมี
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ส่งเสรมให้โครงการลงทนขนาดใหญ่ของประเทศํเช่นํด้านพลังงานสะอาดํระบบรางํยานยนตํ
ไฟฟ้าํการจัดการน้าและขยะํใช้ประโยชนจากผลการศกษาวจัยํและพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสมํในกรณี
ที่จาเป็นจะต้องซ้อวัสดอปกรณหรอเทคโนโลยีจากต่างประเทศํจะให้มีเง่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่อให้สามารถพ่งตนเอง
ได้ในอนาคตด้วย
(9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรํและการสร้างสมดลระหว่างการอนรักษํกับการใช้ประโยชน
อย่างยั่งยน
1. ในระยะเฉพาะหน้าํเร่งปกป้องและฟื้นฟูพ้นที่อนรักษํทรัพยากรป่าไม้และสัตวป่าํโดยให้ความสาคัญ
ในการแก้ไขปัญหาการบกรกที่ดนของรัฐํพร้อมส่งเสรมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกจในพ้นที่เอกชนํเพ่อลดแรงกดดันในการตัด
ไม้จากป่าธรรมชาต
2.
ในระยะต่อไปํพัฒนาระบบบรหารจัดการที่ดนและแก้ไขการบกรกที่ดนของรัฐํโดยยดแนว
พ ร ะ ร า ช ด า ร ที่ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ส า ม า ร ถ อ ยู่ ร่ ว ม กั บ ป่ า ไ ด้ ํ เ ช่ น ํ ก า ร ก า ห น ด เ ข ต ป่ า ช ม ช น ใ ห้ ชั ด เ จ น
3. บรหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทกมตทั้งเชงปรมาณและคณภาพํจัดให้มี
แผนบรหารน้าของประเทศํเพ่อให้การจัดทาแผนงานไม่เกดความซ้าซ้อนมีความเช่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
4. เร่งรัดการควบคมมลพษทางอากาศํขยะํและน้าเสียํที่เกดจากการผลตและบรโภคํในพ้นที่ใดที่
สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนนให้ดาเนนการํส่วนขยะอตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบ
มาตรการเป็นพเศษํโดยกาหนดให้ท้งในบ่อขยะอตสาหกรรมที่สร้างข้นแบบมีมาตรฐานํและพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการ
ลักลอบท้งขยะตดเช้อํและใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
(10) การส่งเสรมการบรหารราชการแผ่นดนที่มีธรรมาภบาลํํและการป้องกันปราบปรามการทจรตํและ
ประพฤตมชอบในภาครัฐ
10.1 จัดระบบอัตรากาลังและปรับปรงค่าตอบแทนบคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมํยดหลักํ
การบรหารกจการบ้านเมองที่ดีํเพ่อสร้างความเช่อมั่นวางใจในระบบราชการํลดต้นทนดาเนนการของภาคธรกจเพ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันกับนานาประเทศํการรักษาบคลากรภาครัฐที่มีประสทธภาพไว้ในระบบราชการํโดยจะดาเนนการตั้งแต่ระยะ
เฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่กฎหมายเอ้อให้สามารถดาเนนการได้
10.2 ในระยะแรกํกระจายอานาจเพ่อให้ประชาชนสามารถเข้าถงบรหารสาธารณะได้รวดเร็วํทั้งจะวาง
มาตรการทางกฎหมายํมให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงํประวงเวลาํหรอใช้อานาจโดยมชอบก่อให้เกดการทจรตํหรอสร้างความ
เสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทน
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ส่วนในระยะเฉพาะหน้าํจะเน้นการปรับปรงหน่วยงานให้บรการด้านการทาธรกจํการลงทนํและด้าน
บรการสาธารณะในชีวตประจาวันเป็นสาคัญ
10.3 เสรมสร้างระบบคณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบคลากรภาครัฐํวางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมองํํและส่งเสรมให้มีการนาระบบพทักษคณธรรมมาใช้ในการบรหารงานบคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างํๆ
10.4 ปรับปรงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลมการป้องกันและปราบปรามการทจรตํและการมี
ผลประโยชนทับซ้อนในภาครัฐทกระดับํโดยถอว่าเร่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาตํํและเป็นเร่องที่ต้องแทรกอยู่ในการ
ปฏรูปทกด้าน
(11) การปรับปรงกฎหมายและกระบวนการยตธรรม
11.1 ในระยะเฉพาะหน้าํจะเร่งปรับปรงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่นํๆํที่ล้าสมัยํไม่
เป็นธรรมํไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศํและเป็นอปสรรคต่อการบรหารราชการแผ่นดนํโดยจะใช้กลไกของหน่วยงาน
เดมที่มีอยู่ํและระดมผู้ทรงคณวฒมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งข้นเฉพาะกจเป็นผู้เร่งดาเนนการ
11.2 ในระยะต่อไปํจะจัดตั้งองคกรปฏรูปกระบวนการยตธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ
1.4 นโยบายที่สาคัญของรัฐบาล/คสช.
(1) การแก้ไขํปัญหายาเสพตดโดยยดหลักนตธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลตผู้ค้าํผู้มีอทธพลํและผู้
ประพฤตมชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดํให้องคกรปกครองส่วนท้องถ่นนาแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช.ํไปปรับใช้
ตามอานาจํหน้าที่ํดังนี้
ํํํํํํ ํํ1.1ํํสนับสนนํส่งเสรมํหน่วยงานํที่เกี่ยวข้องกับการปราบรามยาเสพตดทกหน่วยดาเนนการปราบปราม
และจับกมผู้ผลตผู้ค้าํผู้นาเข้าํและส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนนช่วยเหลอให้ได้ผลอย่างจรงจัง
ํํํํํํ
1.2 สนับสนนํส่งเสรมํหน่วยงานที่ดูแลํควบคมตรวจสอบสถานบรการตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
บรการที่พักอาศัยเชงพาณชยสถานที่ํที่จัดให้มีการเล่นบลเลียดํสนกเกอรํรวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถาน
ประกอบการมให้เจ้าของหรอผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซกซ่อนหรอค้ายาเสพตดหาพบให้ดาเนนการลงโทษตาม
กฎหมาย
ํํํํํํ
1.3 สนับสนนํส่งเสรมํหน่วยงายที่รับผดชอบนาผู้เสพยาเสพตดเข้ารับการบาบัดรักษาโดยทันทีํและ
ตดตามดูแลให้ความช่วยเหลอให้สามารถกลับมามีชีวตอย่างปกตสข
ํํํํํํ ํํ1.4 ํดาเนนการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพตดํ(ข้าราชการองคการบรหารส่วนจังหวัดํ
พนักงานเทศบาลํพนักงานส่วนตาบลํพนักงานเมองพัทยาํลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง)
ํํทั้งนี้ํให้องคกรปกครองส่วนท้องถ่นํยดหลักํผู้เสพคอผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบาบัดรักษาให้กลับมาเป็นคน
ดีของสังคมํพร้อมทั้งมีกลไกตดตามช่วยเหลออย่างเป็นระบบํดาเนนการํอย่างจรงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหา
ความร่วมมอเชงรกกับองคกรภาครัฐต่างๆํในการควบคมและสกัดกั้นํยาเสพตดํสารเคมีํและสารตั้งต้นในการผลตยาเสพตดํที่
ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบรหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสทธภาพรวมทั้งดาเนนการป้องกันกล่มเสี่ยงและ
ประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพตดด้วยการรวมพลังทกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดนในการต่อสู้กับยาเสพตด
ํํํํํํ(2) ํมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทจรตประพฤตมชอบ
ํํํํํํํํํํโดยเสรมสร้างจตสานักและค่านยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยดหลักธรรมาภบาลในการปฏบัตหน้าที่การปลูก
จตสานกค่านยมคณธรรมจรยธรรมและสร้างวนัยแก่ทกภาคส่วนํร่วมรวมพลังแผ่นดนป้องกันและปราบปรามการทจรตํจงให้
ถอปฏบัตตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาตํที่ํ69/ํ/2557 เร่องํมาตรการป้องกันและแก้ไขการทจรตประพฤตมชอบํลง
วันที่ํ18ํมถนายนํ2557 ํและกาหนดแนวทางการดาเนนงานขององคกรปกครองส่วนท้องถ่นดังนี้
2.1 ํทาการสารวจํํศกษารูปแบบการกระทาผดในอานาจหนาที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกดหรอน่าจะเกด
สม่าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกดการทจรตตาแหน่งหรอตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผดชอบและวธีการกระทาผด
ํ2.2 ํกาหนดแนวทางวธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทจรตในทกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง
ํ2.3 ํกาหนดวธีดาเนนการที่สามารถปฏบัตให้เกดผลเป็นรูปธรรมอย่างจรงจังกับการกระทาผดที่ปรากฏ
เห็นเป็นที่ประจักษอยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดาเนนการใดๆํเพราะรับผลประโยชน
ํ2.4 ํํสารวจและจัดทาํข้อมูลการกระทาํผดที่เห็ นเป็นที่ประจักษในพ้นที่ของแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้ง
ระบตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผดชอบ
ํ2.5 ํํจัดทาข้อมูลบคคลนตบคคลที่ได้รับงานจัดซ้อจัดจ้างย้อนหลังํ๕ํปี
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ํ2.6 ํ จัดทาข้อมูลเร่องที่หน่วยงานร้องทกขต่อพนักงานสอบสวนํดาเนนกับผู้กระทาผดาตามอานาจหน้าที่
ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอนสวน
1.5 ประเทศไทย 4.0
ยทธศาสตรสาคัญภายใต้การนาของํพลเอกํประยทธํจันทรโอชาํํนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาการความ
สงบแห่งชาตํเน้นในเร่องการพัฒนาสู่ความมั่นคงํมั่งคั่งํและยั่งยนํด้วยการสร้างํความเข็มแข็งจากภายใน ํขับเคล่อนตาม
แนวคดํปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงํผ่านกลไกํประชารัฐ

กลไกขับเคล่อนความมั่งคั่งของประเทศไทยํํมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจากํ“โมเดลประเทศไทยํ1.0” ที่เน้น
การขับเคล่อนด้วยเกษตรกรรมํพัฒนาไปสู่ํํ“โมเดลประเทศไทยํ2.0” ที่เน้นอตสาหกรรมเบาํและํ“โมเดลประเทศไทยํ3.0”
ที่เน้นอตสาหกรรมหนักตามลาดับํซ่งประเทศไทยในศตวรรษที่ํ 21 ํจะต้องเปลี่ยนผ่านจากโมเดลประเทศไทยํ3.0 เป็นํ
“โมเดลประเทศไทยํ4.0” เพ่อพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกที่หน่งํปรับเปลี่ยนจากประเทศํ“รายได้ปาน
กลาง” เป็นประเทศํ“รายได้สูง” ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกจที่ขับเคล่อนด้วยํ“ประสทธภาพ” เป็นเศรษฐกจที่ขับเคล่อนด้วย
“นวัตกรรม”
ประเทศไทยํ4.0ํํเป็นความม่งมั่นที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกจไปสู่ํ Value-Based Economy หรอํ
เศรษฐกจที่ขับเคล่อนด้วยนวัตกรรมํํนั่นหมายถงํํการขับเคล่อนให้เกดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยํ3ํมตสาคัญํคอ
1.ํเปลี่ยนจากการผลตสนค้าํโภคภัณฑํไปสู่สนค้าเชงนวัตกรรม
2.ํเปลี่ยนจากการขับเคล่อนประเทศด้วยภาคอตสาหกรรมไปสู่การขับเคล่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีํความคด
สร้างสรรคและนวัตกรรม
3.ํเปลี่ยนจากการเน้นภาคผลตสนค้าํไปสู่การเน้นภาคบรการมากข้น
ประเทศไทยํ4.0ํํจงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบในํ4ํองคประกอบสาคัญํํดังนี้
1.ํเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดมํ(Traditional Farming) ในปัจจบันํไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบรหาร
จัดการและเทคโนโลยีํ(Smart Farming)ํโดยเกษตรกรต้องร่ารวยข้นํและเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการํ
2.ํเปลี่ยนจากํTraditional SMEs หรอํSMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลออยู่ตลอดเวลาํไปสู่การเป็นํSmart
Enterprises และํStartup ที่มีศักยภาพสูง
3.ํเปลี่ยนจากํTraditional Services ซ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่าํไปสู่ํHigh Value Services
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4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ํความเชี่ยวชาญํและทักษะสูง
ประเทศไทยํ4.0ํํขับเคล่อนเศรษฐกจด้ วยนวั ตกรรมํเป็นการพัฒนาเคร่องยนตเพ่ อขับเคล่อ นการเตบโตทาง
เศรษฐกจชดใหม่ํ(New Engines of Growth) ด้วยการแปลงํความได้เปรียบเชงเปรียบเทียบํของประเทศที่มีอยู่ํ2ํด้านํคอํ
ความหลากหลายทางชีวภาพํและความหลากหลายเชงวัฒนธรรมํให้เป็นความได้เปรียบในเชงแข่งขันํโดยการเตมเต็มด้วย
วทยาการํความคดสร้างสรรคํนวัตกรรมํวทยาศาสตรํเทคโนโลยีํและการวจัยและพัฒนาํแล้วต่อยอดความได้เ ปรียบเชง
เปรียบเทียบํเป็นํ5ํกล่มเทคโนโลยีและอตสาหกรรมเป้าหมายํํประกอบด้วย
1.ํกล่มอาหารํเกษตรํและเทคโนโลยีชีวภาพํ(Food, Agriculture & Bio-Tech)
2. กล่มสาธารณสขํสขภาพํและเทคโนโลยีทางการแพทยํ(Health, Wellness & Bio-Med)
3. กล่มเคร่องมออปกรณอัจฉรยะํห่นยนตํและระบบเคร่องกลที่ใช้ระบบอเล็กทรอนกสควบคมํ(Smart Devices,
Robotics & Mechatronics)
4. กล่มดจตอลํเทคโนโลยีอนเตอรเน็ตที่เช่อมต่อและบังคับอปกรณต่างๆํปัญญาประดษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัวํ(Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology)
5. กล่มอตสาหกรรมสร้างสรรคํวัฒนธรรมํและบรการที่มีมูลค่าสูงํ(Creative, Culture & High Value Services)
ทั้งํ5ํกล่มเทคโนโลยีและอตสาหกรรมเป้าหมายํจะเป็นแพลทฟอรมในการสร้างํNew Startups ต่างํๆํมากมาย
เช่น เทคโนโลยีการเกษตรํเทคโนโลยีอาหารํในกล่มที่ํ1ํเทคโนโลยีสขภาพํเทคโนโลยีการแพทยสปาในกล่มที่ํ2ํํเทคโนโลยี
ห่นยนตํในกล่มที่ํ3ํํเทคโนโลยีด้านการเงนํอปกรเช่อมต่อออนไลนโดยไม่ต้องใช้คนํเทคโนโลยีการศกษาํอี-มารเก็ตเพลสํ(EMarketplace) ํอี-คอมเมรซํ(E-Commerce) ในกล่มที่ํ4ํํเทคโนโลยีการออกแบบํธกจไลฟ์สไตลํเทคโนโลยีการท่องเที่ยวํ
การเพ่มประสทธภาพการบรการํในกล่มที่ํ5
ประเทศไทยํ4.0ํจงเป็นการทักทอเช่อมโยงเทคโนโลยีหลักที่ต้นน้าํเพ่อสร้างความเข็มแข็งแกร่งให้กับอตสาหกรรม
เป้าหมายที่อยู่กลางน้าํและ Startupsํต่างๆํที่อยู่ปลายน้าํโดยใช้พลัง ประชารัฐํในการขับเคล่อนํํผู้มรส่วนร่วมหลักํจะ
ประกอบด้วยํภาคเอกชนํภาคการเงนํการธนาคารํมหาวทยาลัยํแลละสถาบันวจัยต่างๆํโดยเน้นตามความถนัดและจดเด่น
ของแต่ละองคกรํและมีภาครัฐเป็นตัวสนับสนน
กล่าวโดยสรปํํกระบวนทัศนในการพัฒนาประเทศภายใต้ํประเทศไทยํ4.0ํมีํ3ํประเด็นที่สาคัญ
1.ํเป็นจดเร่มต้นของยทธศาสตรชาตํ20ํปีํในการขับเคล่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่งํมั่นคงํและยั่งยนอย่างเป็น
รูปธรรม
2.ํเป็นํReform in Action ที่มีการผลักดันการปฏรูปโครงสร้างเศรษฐกจํการปฏรูปการวจัยและการพัฒนาํและ
การปฏรูปการศกษาไปพร้อมๆํกัน
3.ํเป็นการผนกกาลังของทกภาคส่วนภายใต้แนวคดํประชารัฐํโดยเป็นประชารัฐที่ผนกกับเครอข่ายพันธมตรทาง
ธรกจํการวจัยพัฒนาํและบคลากรระดับโลกํภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงของการํรู้จักเตมํรู้จักพอํแลละรู้จักปัน
1.6 ยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐ เพ่อเศรษฐกิจฐานราก
“ ยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐ ” คอํยทธศาสตรการสานพลังเพ่อํการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยนํสร้างํ
เศรษฐกจฐานรากํสัมมาชีพชมชนํโดยมีํความมั่นคงของชีวตเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานํซ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมํเป็น
เป้าหมาย
ํํํํยทธศาสตรสานพลังประชารัฐํม่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกจชมชนฐานรากํและสร้างความเช่อมั่นประเทศไทยํ
ประกอบด้วยแนวทางหลักํ5 ํยทธศาสตรํและตัวอย่างโครงการรูปธรรมในการขับเคล่อนํดังนี้
ํํํํํํ
ํํํํยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
ํํํํเป็นยทธศาสตรที่ม่งกระต้นและเสรมสร้างระบบเศรษฐกจในระดับชมชนท้องถ่นํโดยส่งเม็ดเงนลงไปในํรูปแบบ
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งบประมาณรายจ่ายภาครัฐและเงนทนหมนเวียนสาหรับการกู้ยมเพ่อการลงทน
ํํํํแต่จากบทเรียนรู้ของประเทศในช่วงที่ผ่านมาํมีส่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพเศษํคอํการที่ประชาชนจะนาไปใช้ํ
บร โภคหมดไปโดยเพ่ม ภาระต่ อ หนี้ สนในระดั บ ครั วเร อนํดั งนั้น ํจ งควรออกแบบเมนู กจกรรมหร อก จการที่ เกี่ ย วข้ องให้ํ
เหมาะสมตามหลักวชาการและการประยกตใช้ตามสถานการณแต่ละพ้นที่ควบคู่ไปด้วย
ํํํํตัวอย่างมาตรการและโครงการรูปธรรมํอาท
1.1ํํปล่อยเงนผ่านระบบกองทนหมู่บ้านํ59,000 ล้านบาทํช่วยเหลอกล่มผู้มีรายได้น้อยและสร้างํเศรษฐกจ
ฐานรากระดับชมชนํดอกเบี้ยร้อยละํ0 ในสองปีแรกํโดยควรํมีเง่อนไขํกากับไว้ว่าํวัตถประสงคเพ่อให้นาไปใช้ประกอบ
สัมมาชีพํไม่เน้นการใช้จ่ายเพ่อการบรโภคไม่ไปเพ่มหนี้สนครัวเรอนหรอนาไปใช้หมนหนีํ้ ํ(รีไฟแนนซ)ํํและส่งเสรมการกู้ยมใน
รูปแบบรวมกล่มํ(วสาหกจชมชน)ํมากกว่าการกู้ยมโดยปัจเจก
1.2ํํเร่งรัดการจ้างงานในชนบทอย่างมีเป้าหมายเชงการลงทนทางสังคมํโดยผ่านกระทรวงมหาดไทยํตาบลละํ
5ํล้านํรวมํ35,000ํล้านบาทํซ่งควรกากับทศทางให้เป็นไปในรูปแบบของการลงทนด้านฐานํทรัพยากรธรรมชาตํด้านการ
ซ่อมแซมํแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและด้านโครงสร้างพ้นฐานที่จาเป็นทั่วไปของํท้องถ่นํและเน้นการจ้างแรงงานในชมชน
ท้องถ่น
1.3ํํเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐสาหรับโครงการลงทนขนาดเล็กํ(วงเงนลงทนไม่เกนํ1ํล้านบาท)ํใน
งบประมาณประจาปีํ2559 จานวนํ16,000ํล้านบาทํให้แล้วเสร็จภายในสามเดอนสดท้ายของปีํ 2558 ํแม้ว่าในํส่วนนี้จะ
เป็นการดาเนนงานโดยหน่วยราชการเองํก็ ควรมี การกาชับ ในเร่ องความประหยัดํมี ประสทธภาพและโปร่งใสํเพ่ อเ ป็ น
แบบอย่างและสร้างศรัทธาจากประชาชน
1.4 สนับสนนเงนกู้ยมดอกเบี้ยต่าผ่านธนาคารออมสนํ100,000ํล้านบาทํสาหรับภาคธรกจขนาดกลางํและ
ขนาดเล็กํ(SME) ในส่วนนี้เป็นภาระหน้าที่ของสถาบันการเงนและผู้ประกอบการจะต้องช่วยกันดูแล
1.5 ให้เทศบาลํและํอบต.ํที่มีที่ดนสาธารณะํนาที่ดนรกร้างว่างเปล่ามาทดลองจัดสรรเป็นที่ทากนชั่วคราวํ
ให้กับชาวบ้านยากจนและต้องการทาการเกษตรํทั่วประเทศรวมํ1ํล้านไร่
1.6ํํรัฐบาลจัดให้มีกลไกและระบบส่งเสรมสนับสนนความมั่นคงของชีวตเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานํสัมมาชีพ
ชมชนํระบบเศรษฐกจฐานรากและวสาหกจเพ่อสังคมในระยะยาวํโดยออกกฎหมายที่สาคัญตามข้อเสนอของสภาปฏรูป
แห่งชาตํํอาท
- (ร่าง)ํพ.ร.ฎ.ํสัมมาชีพชมชนํพ.ศ.ํ....
- (ร่าง)ํพ.ร.บ.ํวสาหกจเพ่อสังคมพ.ศ.ํ....
- (ร่าง)ํพ.ร.บ.ํธนาคารที่ดนพ.ศ.ํ....
- (ร่าง)ํพ.ร.บ.ํส่งเสรมและพัฒนาระบบเกษตรพันธะสัญญาที่เป็นธรรมํพ.ศ.ํ...
ํํํํ- (ร่าง)ํพ.ร.บ.ํว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมํพ.ศ.ํ....
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ฐานทรัพยากรและพลังงานชุมชน
เป็นยทธศาสตรที่ม่งฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาตอันเป็นสมบัตร่วมกันของคนไทยทกคนํรวมทั้งการสร้างํระบบ
และเครอข่ายการดูแลรักษาและใช้ประโยชนอย่างยั่งยนและเป็นธรรม
ํํํํตัวอย่างมาตรการและโครงการรูปธรรมํอาท
ํํํ 2.1 ํสนับสนนงบประมาณแก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและส่งแวดล้อมํมอบหมายให้กรมป่าไม้ํและํกรม
อทยานํสัตวและพันธพชในวงเงนประมาณํ20,000ํล้านบาทํเพ่อใช้ในการจ้างเกษตรกรผู้ทากนในพ้นที่เขาํหัวโล้นในพ้นที่
เป้าหมายํ13ํจังหวัดภาคเหนอํให้ปลูกป่าในพ้นที่ทาการเกษตรของตนร้อยละํ10-20ํของเน้อที่ทั้งหมดํโดยกาหนดขอบเขตที่
ชัดเจนํปลูก ป่า และต้นไม้ย นต้น ให้เ ต็มพ้ นที่ ดังกล่าวและดูแ ลอย่ างต่ อเน่ องํ3-5 ปี ํเพ่ มํพ้ นที่ ป่าํจานวน5ํล้า นไร่ ํํมี
กระบวนการป้องกันไม่ให้เกดไฟป่าหรอถูกทาลายํถอเป็นการลงทนทางทรัพยากรและส่งแวดล้อมํเพ่มทรัพยากรป่าต้นน้าลา
ธารให้กับประเทศในระยะยาวและเป็นแหล่งอาหารและพลังงานของชมชน
ํํํํ2.2 ํํสนับสนนให้ํอปท.ํนาเงนสะสมขององคกรส่วนหน่งจานวนประมาณํ50,000ํล้านบาทํจ้างเกษตรกรํขด
บ่อและเก็บน้าในไร่นาหรอฟารมของตนํรวมทั้งการฟื้นฟูหรอขดลอกคูคลองหนองบงให้สามารถเก็บกักน้าไว้ใช้ในํฤดูแล้งและ
เป็นแก้มลงชมชนสาหรับพักน้าในฤดูฝนํโดยสร้างระบบฐานข้อมูลน้าต้นทนในการบรหารจัดการอย่างํครบวงจรที่เช่อมโยงกัน
เป็นเครอข่ายํทั้งในระดับล่มน้าใหญ่และระดับล่มน้าย่อยํภายใต้การปรกษาแนะนาอย่างใกล้ชดของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการน้าทั้งํ30ํหน่วยงานและคณะกรรมการล่มน้าที่ํเกี่ยวข้อง
2.3ํํรัฐบาลสนับสนนโครงการธนาคารต้นไม้ของํธกส.ํด้วยระบบทนให้เปล่าหรอทนสมทบํจานวนํประมาณ
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20,000ํล้านบาทํเพ่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในชนบทปลูกต้นไม้ยนต้นที่หลากหลายในที่ดนของต้นํเป็นการออมต้นไม้ไว้
สาหรับใช้สอยในวันเกษียณและเพ่มแหล่งเก็บคารบอนและแหล่งพลังงานชมชนสู้กับภาวะโลกร้อน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์สถาบันการเงินเพ่อเกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน
ํํเป็นยทธศาสตรที่ม่งพัฒนาระบบสถาบันการเงนเฉพาะสาหรับกล่มเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานํซ่งส่วนใหญ่ํเป็นผู้มี
รายได้น้อยและขาดโอกาสในการเข้าถงแหล่งทนและการพัฒนาศักยภาพ
ํํตัวอย่างมาตรการและโครงการรูปธรรมํอาท
ํํํ3.1ํํผลักดันการจัดตั้งธนาคารแรงงานให้เป็นสถาบันการเงนเพ่อพัฒนาคณภาพชีวตของผู้ใช้แรงงานํตามํ
แนวทางของํ(ร่าง)ํพ.ร.บ.ํธนาคารแรงงานํพ.ศ.ํ....ํที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาปฏรูปแห่งชาตแล้ว
ํํ 3.2ํํเสรมสร้างระบบธรรมาภบาลอย่างเข้มข้นสาหรับ กองทนหมู่บ้านและชมชนเมองที่เข้มแข็งที่สดํํจานวน
1,000 ํแห่งํเพ่อยกระดับเป็นสถาบันการเงนชมชนท้องถ่นในระดับตาบลโดยออกแบบการเช่อมโยงกับระบบของธนาคารออม
สนํและํธกส.ํอย่างเหมาะสม
3.4ํํส่งเสรมนวัตกรรมโครงการสนเช่อขนาดจ๋วํ(nano-finance) สาหรับกล่มผู้ใช้แรงงานที่หลากหลายโดยํ
ผ่านสถาบันการเงนของรัฐํอาทํรูปแบบธนาคารไปรษณียของํธกส.ฯลฯ
3.5 ํเสรมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเงนของชมชนํเช่นํกองทนสวัสดการชมชนและกล่มออมทรัพยํ
ของชมชนํตามแนวทางํ(ร่าง)ํพ.ร.บ.ํการเงนฐานรากํพ.ศ.ํ....ํตามข้อเสนอของสภาปฏรูปแห่งชาต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็งและพลังพลเมอง
ํเป็นยทธศาสตรที่ม่งเสรมบทบาทของประชาชนํพลเมองและชมชนท้องถ่นํในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและํ
ขับเคล่อนเศรษฐกจฐานรากและการพัฒนาประเทศและชมชนท้องถ่นอย่างยั่งยนํในขณะเดียวกันกระบวนการทากจกรรมเพ่อ
ส่วนรวมและการเรียนรู้ทางสาธารณะร่วมกันจะสร้างเสรมความเข้มแข็งเพ่มข้น
ํตัวอย่างมาตรการและโครงการรูปธรรมํอาท
4.1ํํสร้างกจกรรมและบรรยากาศความร่วมมอสานพลังระหว่างภาคประชาสังคมํและภาคธรกจกับภาครัฐํ
(ประชารัฐ)ํในการจัดการปัญหาเร้ อรังของสังคมํอาทํการรณรงคฟื้นฟูและดูแลรักษาคณภาพน้าและสขภาพคูคลองํในเขต
ชมชนเมองอย่างต่อเน่องจนบรรลผลสาเร็จที่ชัดเจนและยั่งยนํโดยอาศัยเครอข่ายองคกรชมชนและภาคประชาํสังคมเป็นแกน
นาภาครัฐํภาคธรกจและเทศบาลเป็นกาลังสนับสนน
4.2ํํให้มหาวทยาลัยรัฐทกแห่งประกาศตัวใช้ศักยภาพของสถาบันการศกษาํเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพดูแลํสนับสนน
การฟื้นฟูและพัฒนาชมชนท้องถ่นํํ(เศรษฐกจํสังคมและส่งแวดล้อม)ํในลักษณะํ“1ํํมหาวทยาลัยํ1 จังหวัด” โดยร่วมกับ
ภาคประชาสังคมและภาคธรกจอย่างต่อเน่องอย่างน้อย๑๐ปีํหรอํจนบรรลผลสาเร็จตามํเป้าหมายตัวชี้วัดที่ชัดเจน
4.3ํํแปลงโฉมํ“กองทุนพัฒนาสตรีจังหวัด ” โดยยกระดับเป็นํ“กองทุนสตรีเพ่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ
สัมมาชีพ ” และมอบหมายให้ท้องถ่น(อบจ.และ/หรอํเทศบาล)
เป็นเจ้าภาพหลักํขยายกรอบภารกจและบทบาทจาก
กองทนพัฒนาสตรีเดมํให้สามารถส่งเสรมสนับสนนโครงการในเชงนวัตกรรมสังคมได้อย่างกว้างขวางํรวมทั้งสนับสนนให้
องคกรผู้ประกอบการทางสังคมที่หลากหลายํ(อาทํNGO CSO) เข้ามาเสนอตัวในการดูแลกล่มํประชากรที่ยากจนํ
ผู้ด้อยโอกาสและคนชายขอบํเพ่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนษยให้กล่มเป้าหมายสามารถมีํสัมมาชีพเป็นรายบคคลหรอราย
กล่มอย่างเป็นผลสัมฤทธ์และเหมาะสม
4.4ํํสนับสนนให้มีเวทีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่นและภูมภาคํในรูปแบบสมัชชาพลเมองระดับํอาเภอ
หรอระดับจังหวัดํํเพ่อเป็นกลไกในการตดตามและประเมนผลการขับเคล่อนพลังประชารัฐทกมาตรการอย่างํเกาะตดํํสร้าง
บรรยากาศการเป็นพลเมองที่เอาธระกับบ้านเมองและมีจตสานกการเป็นอาสาสมัคร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การส่อสารเพ่อความเข้มแข็งของฐานราก
ํส่อมวลชนํส่อสังคมและส่อพ้นบ้านเป็นเคร่องมอสาคัญสาหรับการรับรู้ข่าวสารข้อมูลํํแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ํการ
ปลูกฝังคณธรรมํจรยธรรมและการกล่อมเกลาทางสังคมํส่อจงเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ประชาชนพลเมองํสามารถเข้าถงและ
ใช้ประโยชนในการเรียนรู้ตลอดเวลาในชีวตประจาวัน
ํยทธศาสตรนี้ม่งส่งเสรมบทบาทของส่อในการให้ความรู้ความเข้าใจต่อกรอบแนวคดเร่องสัมมาชี พและปรัชญาํ
เศรษฐกจพอเพียงํสร้างความตระหนักํวธีคดและจตสานกแบบใหม่ที่สร้างสรรคและเป็นประโยชนต่อตนเองและํส่วนรวม
ํตัวอย่างมาตรการและโครงการรูปธรรมํอาท
5.1ํํส่งเสรมบทบาทของการส่อสารที่มีพลังในการสร้างแรงบันดาลใจํและเช่อมโยงเครอข่ายการเรียนรู้ได้ํ อย่าง
กว้างขวางํโดยการสร้างความร่วมมอกับส่อทกประเภทํและการใช้ส่อเครอข่ายสังคมอย่างมีประสทธภาพ
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5.2ํส่อสารรณรงคเร่องสัมมาชีพชมชนํเพ่อสร้างความเข้าใจํและเสรมทักษะการจัดการและการตลาดํผ่านํการนาเสนอ
ตัวอย่างกล่มอาชีพํและวสาหกจชมชนํและธรกจเพ่อสังคมที่ประสบความสาเร็จ
5.3ํขยายโอกาสด้านการตลาดของชมชนผ่านกจกรรมรณรงคและความร่วมมอกับภาคํCSRของธรกจํใหญ่ๆํเช่นํ
กระต้นการท่องเที่ยวชมชนํตลาดชมชนํขยายช่องทางจัดจาหน่ายผลตภัณฑชมชนํฯลฯ
5.4ํํส่งเสรมเครอข่ายส่อสังคมออนไลนํเพ่อ เปิดพ้นที่นาเสนอํแบ่งปันความคดสร้างสรรคํสร้างการมีส่วนํร่วมํ
และเช่อมโยงเป็นเครอข่ายพลเมองสร้างสรรคเพ่อส่งเสรมความมั่นคงของชีวตชมชนฐานราก
5.5 สนับสนนให้มีหลักสูตรพเศษว่าด้วยํํ“ชมชนศกษา” ทั้งในระดับโรงเรียนและมหาวทยาลัยํเพ่อพัฒนาํ
ทักษะและปลูกฝังค่านยมของการใช้ข้อมูลเพ่อการส่อสารและส่งเสรมการดารงชีวตํเช่นํให้นักเรียนนักศกษาํได้ํสารวจจัดทา
ฐานข้อมูลชมชนํค้นหาํ“ต้นแบบ” ด้านสัมมาชีพํด้านเศรษฐกจพอเพียงํด้านคณธรรมํความดีงามํหรอํด้านความเข้มแข็ง
อ่นๆํและสามารถจัดทาส่อเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค
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1.7 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น
กล่มจังหวัดํ“ร้อยเอ็ดํ– ขอนแก่นํ– มหาสารคามํ-ํกาฬสนธํํหรอกล่มํ“ร้อยแก่นสารสนธ” เป็นกล่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอตอนกลางํํํํมีพ้นที่รวมกันประมาณํ
31,423 ตารางกโลเมตรํ(19,639,296 ไร่)ํคดเป็นร้อยละํ18.6 ของพ้นที่ทั้งหมดของภาคตะวันออกเฉียงเหนอมีลักษณะภูมประเทศเป็นที่ราบํมีภูเขาเตี้ยสลับทางด้านทศเหนอของร้อยเอ็ด
และขอนแก่นํและด้านทศตะวันออกของจังหวัดกาฬสนธมีเทอกเขาภูพาน
ภาพแสดงที่ตั้งกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ”์
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอตอนกลาง (กาฬสนธํขอนแก่นํมหาสารคามํร้อยเอ็ด) กาหนด
กรอบแนวทางการพัฒนาํดังนี้
วิสัยทัศน์ เพ่มผลตภาพพชเศรษฐกจหลักํ(ข้าวํอ้อยํมันสาปะหลัง)ํอตสาหกรรมํการค้าํการบรการํ
ํํํํํํํํํํํํํการท่องเที่ยวํและการลงทนสู่สากลํ
เป้าประสงค์
ํํํํํํํ1.ํเพ่มคณภาพการผลตพชเศรษฐกจหลักให้ได้มาตรฐาน
ํํํํํํํ2.ํเพ่มมูลค่าการค้าํการลงทนํการแปรรูปพชเศรษฐกจ
3.ํพัฒนาการท่องเที่ยวกล่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยน
ํํํํํํํ4.ํความพร้อมกล่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยทธศาสตรที่ํ1ํํการพัฒนาศักยภาพการผลตการค้าํการแปรรูปพชเศรษฐกจให้มีความเข้มแข็งํ
ยทธศาสตรที่ํ2ํํการส่งเสรมการค้าํการลงทนและพัฒนาอตสาหกรรมให้เป็นมตรต่อส่งแวดล้อม
ยทธศาสตรที่ํ3ํํการเพ่มศักยภาพํการท่องเที่ยว
ยทธศาสตรที่ํ4ํํการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
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ภาพแสดงโครงข่ายการคมนาคม
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1.8 แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2558 - 2561 ฉบับปรับปรุง
ํํํํํํ(1)ํํวสัยทัศนํํ:ํํขอนแก่นเมองน่าอยู่ํศูนยกลางเช่อมโยงการค้าํการลงทนํและการบรการของกล่มประเทศอน
ภูมภาคล่มน้าโขงํ
ํํํํํํ(2)ํํพันธกจ : 1. เสรมสร้างชมชนให้เข็มแข็งํพลเมองมีความสข
2. พัฒนาให้เป็นเมองน่าอยู่และเป็นต้นแบบของการพัฒนาและการบรหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ
3. พัฒนาให้เป็นศูนยกลางของอนภูมภาคล่มน้าโขงทั้งด้านเศรษฐกจํการคมนาคมํและ
ทรัพยากรํมนษยํเพ่อม่งสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน
ํํํํํํ(3)ํํเป้าประสงคํ: 1. อัตราการเจรญเตบโตทางด้านเศรษฐกจเพ่มข้นํและมีเสถียรภาพ
ํํํํํ2. ยกระดับคณภาพชีวตของประชาชนํและสร้างความมั่นคงทาง สังคม
3. อนรักษ ฟื้นฟูํทรัพยากรธรรมชาตและส่งแวดล้อม และเสรมสร้างความเข้มแข็งในการบรหาร
จัดการอย่างยั่งยน
4. ยกระดับการค้าํการลงทน และการบรการให้มีการเช่อมโยงกับกล่มประเทศอนภาคล่มน้า
โขงํและอาเซียน
ํํํํํํ(4)ํํประเด็นยทธศาสตร
ยทธศาสตรที่ํ1 : การพัฒนาเศรษฐกจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
ํํยทธศาสตรที่ํ2 : การพัฒนาคณภาพคนและสังคมที่มีคณภาพ
ํํยทธศาสตรที่ํ3 : การบรหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตและส่งแวดล้อมเพ่อการพัฒนาที่ยั่งยน
ํํยทธศาสตรที่ํ4 : การเสรมสร้างความมั่นคงํและความปลอดภัยในชีวตและทรัพยสน
ํํยทธศาสตรที่ํ5 : การเพ่มศักยภาพของเมองเพ่อเช่อมโยงโอกาสจากกล่มประเทศอนภูมภาคล่มน้าโขง และ
อาเซียน
ํํยทธศาสตรที่ํ6 : การพัฒนาการบรหารภาครัฐ
1.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(1)ํํวสัยทัศนํํ:ํ“ขอนแก่นเมองน่าอยู่ํํชมชนเข้มแข็งํํเป็นศูนยกลางการเรียนรู้ํํและเมองหลักเศรษฐกจของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอ”
ํํํํํํํ(2)ํํพันธกจ : 1. เสรมสร้างชมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมองที่น่าอยู่อย่างยั่งยน
ํํํ2.ํํพัฒนาคนให้มีคณภาพํมีทักษะในวชาชีพํมีคณธรรมํและจรยธรรม
ํํํ3.ํํจัดการศกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐานํและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ํํํํ
ํํํ4.ํํสร้างเศรษฐกจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ํโดยเช่อมโยงการค้าํการลงทนํการบรการํและ
การท่องเที่ยว
ํํํ5.ํํพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งํระบบบรการสาธารณะํและเครอข่ายการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสทธภาพํและได้มาตรฐาน
ํํํ6.ํํบรหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตและส่งแวดล้อมให้เกดประโยชนํมีความสมดลํและเกด
ประสทธภาพอย่างยั่งยน
ํํํ7.ํํสบสายวัฒนธรรมํขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถ่นให้คงอยู่ํส่งเสรมการท่องเที่ยว
ของชมชนทีเ่ ป็นเอกลักษณท้องถ่น
ํํํํํํํ(3)ํํประเด็นยทธศาสตร
ํํยทธศาสตรที่ํ1ํการพัฒนาเมองและชมชน
ํํยทธศาสตรที่ํ2ํการพัฒนาโครงสร้างพ้นฐาน
ํํยทธศาสตรที่ํ3ํการพัฒนาการศกษาและศักยภาพพลเมอง
ํํยทธศาสตรที่ํ4ํการบรหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตํและส่งแวดล้อมเพ่อการพัฒนาอย่างยั่งยน
ํํยทธศาสตรที่ํ5ํการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยน
ํํยทธศาสตรที่ํ6ํการเสรมสร้างสขภาวะ
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ํํํํํํํํํํํํํํํ
ํํยทธศาสตรที่ํ7ํการสร้างเสรมทนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกจชมชนเพ่อการแข่งขันํภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกจพอเพียง
ํํยทธศาสตรที่ํ8ํการพัฒนาการบรหารภาครัฐํภายใต้หลักธรรมาภบาล
ํํํํํํ(4)ํํประเด็นยทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมองและชุมชน
ํํํํํํ1.1 ํพัฒนาระบบสาธารณูปโภคํสาธารณูปการํชมชน
เมองและชนบทอย่างทั่วถงํและเป็นระบบ
ํํํํํํํ1.2ํพัฒนาเพ่มประสทธภาพระบบเครอข่ายการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในท้องถ่นให้มีประสทธภาพได้มาตรฐาน
ํํํํํํํ1.3ํพัฒนาํส่งเสรมํและสนับสนนระบบการรักษาความ
ปลอดภัยในเขตเมองและชมชนแบบมีส่วนร่วม
ํํํํํํํ1.4ํส่งเสรมํสนับสนนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ตดและอบายมขอย่างเป็นระบบํครบวงจร
ํํํํํํํ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้นฐาน
ํํํํํํํ2.1ํโครงสร้างพ้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้
มาตรฐานและทั่วถง
ํํํํํํํ2.2ํพัฒนาระบบการให้บรการขนส่งมวลชนให้ได้
มาตรฐานํสะดวกํสะอาดและปลอดภัย
ํํํํํํํ2.3ํพัฒนาจังหวัดเพ่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกจอาเซียนํและเป็นศูนยกลางการพัฒนาใน
ด้านต่างๆํอย่างสมดลํ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอง 3.1ํํพัฒนาคณภาพการศกษาขั้นพ้นฐานํํและเพ่มโอกาสทาง
การศกษานอกระบบอย่างทั่วถงและมีคณภาพํํํํํํํ
3.2ํพัฒนาํส่งเสรมํและสนับสนนการกีฬาสู่ความเป็นเลศและ
การกีฬาเพ่อออกกาลังกาย
3.4ํส่งเสรมํสนับสนนและพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะ
ฝีมอํที่เหมาะสมตรงศักยภาพของประชาชน
3.5ํส่งเสรมและปลูกฝังค่านยมหลักํ๑๒ํประการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่อการพัฒนาอย่างยั่งยน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยน

4.1ํบรหารจัดการ อนรักษํฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตและ
ส่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยน
4.2ํอนรักษํฟื้นฟูํและเพ่มพ้นที่ป่าํป่าชมชนและป่าต้นน้าลา
ธารให้เกดความอดมสมบูรณ
ํ4.3ํํพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้าํแหล่งน้าใต้ดนและการบรหารจัดํการน้า
อย่างเป็นระบบํและมีประสทธภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม
4.4ํํเพ่มประสทธภาพการจัดการขยะชมชนส่งปฏกูลและน้าเสีย
4.5ํสร้างสังคมและพลเมองที่เป็นมตรกับส่งแวดล้อม
4.6ํส่งเสรมการใช้พลังงานทางเลอกํ
5.1ํพัฒนาส่งเสรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจ
พอเพียงํ
5.2ํเพ่มประสทธภาพการผลตและสร้างมูลค่าเพ่มให้ภาคเกษตร
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ

แนวทางการพัฒนา
6.1ํพัฒนาระบบบรการด้านสาธารณสขให้มีคณภาพํและเข้าถง
ได้อย่างทั่วถงเท่าเทียม
6.2ํพัฒนาระบบบรการทางสังคมให้มีคณภาพและเข้าถงได้
อย่างทั่วถงเท่าเทียม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และ 7.1ํเสรมสร้างค่านยมํคณธรรมํจรยธรรมํจตสาธารณะํและ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญา วัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน
เศรษฐกิจพอเพียง
7.2ํอนรักษํสบสายทานบารงศาสนาํศลปวัฒนธรรมํ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมปัญญาํท้องถ่น
7.3 พัฒนาและส่งเสรมเครอข่ายวสาหกจชมชนให้เข้มแข็งและ
สามารถแข่งขันได้
7.4ํพัฒนาํส่งเสรมํการพาณชยํการลงทนและการท่องเที่ยว
7.5ํส่งเสรมํสนับสนนกระบวนการเรียนรู้ํและการนาหลักปรัชญา
เศรษฐกจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
8.1ํส่งเสรมการกระจายอานาจให้แก่ภาคประชาชน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
8.2ํส่งเสรมํสนับสนนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมใหม่ในการปฏบัตงานและบรการประชาชนอย่าง
ต่อเน่อง
8.3ํพัฒนาขีดสมรรถนะของบคลากรให้เพ่มข้นและพร้อมรับ
การเปลีย่ นแปลง
ํ8.4ํส่งเสรมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครอข่ายของภาค
ประชาชน
1.10 การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนยทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกจและสังคมที่กาหนดยทธศาสตรและ
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่นํซ่งแสดงถงวสัยทัศนํพันธกจํและจดม่งหมายเพ่อการพัฒนาในอนาคตํโดยนา
หลักการและแนวคดที่สอดคล้องกับํนโยบายรัฐบาลํํแผนพัฒนาเศรษฐกจและสังคมแห่งชาตํแผนพัฒนากล่มจังหวัดํแผนพัฒนา
จังหวัดํและนโยบายในการพัฒนาท้องถ่นมาประกอบกับปัจจัยสาคัญํคอํศักยภาพและปัญหา/ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถ่นด้วย
คาแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นํของนายธีระศักด์ํฑีฆายพันธนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นํ
เสนอต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่นํวันที่ํ21 กันยายนพ.ศ.2555ํณํห้องประชมนครเป็งจาลํเพ่อเป็นกรอบหรอแนวทางในการ
พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นให้เจรญก้าวหน้าในทกํๆํด้านม่ง “พัฒนาเมองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข ” ตามวสัยทัศน
ของเทศบาลนครขอนแก่น
ด้วยํ“ศรัทธาในภาคประชาชนํเช่อมั่นในพลังท้องถ่นํเช่อมโยงสู่สากล”ํํเทศบาลนครขอนแก่นํได้พัฒนาเมอง
อย่างต่อเน่องํโดยการวางรากฐานของการพัฒนาเมองสู่ความเป็นเมองน่าอยู่ก่อเกดศักยภาพที่โดดเด่นในการเป็นศูนยกลาง
ทางด้านต่างํๆํในระดับภูมภาคมาโดยตลอดํทั้งด้านการเป็นศูนยกลางด้านการศกษาํด้านการแพทยํด้านการคมนาคมขนส่งํ
และด้านการท่องเที่ยวํรวมถงการแสดงศักยภาพของนครแห่งกจกรรมในเทศกาลสาคัญต่างๆํอย่างสม่าเสมอํนอกจากนั้นยังเป็น
ที่ประจักษในการเป็นผู้นาการบรหารการปกครองท้องถ่นด้วยรางวัลต่างๆํทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาตํที่การันตีการ
ทางานของนครขอนแก่นอย่างต่อเน่องํอันเป็นหลักประกันํที่แสดงถงความมั่นใจและเห็นความสาคัญในการกระจายอานาจคน
กลับสู่ภาคประชาชนอย่างแท้จรงํเพ่อสร้างสรรคพลังชมชนท้องถ่นอย่างไม่หยดน่งํสร้างจตสานกของคนในสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมและการสร้างความรู้สกความเป็นเจ้าของเมองร่วมกันในบรบทต่างํๆํอาทํการดูแลการจัดการสาธารณูปโภคส่งแวดล้อมํ
การมีส่วนร่วมจัดการศกษาทั้งในระบบและนอกระบบํการมีส่วนร่วมในการดูแลสขภาพของประชาชนในชมชนํพัฒนาสู่ความ
เป็นเมองน่าอยู่ํํการประยกตวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่นให้สอดคล้องกับยคสมัยํโดยผ่านกจกรรมโครงการต่างๆํตลอดจน
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แนวโน้มการพัฒนาเมองยคใหม่จะมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในปีํ 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกจอาเซียนํหรอ AEC ํดังนั้นํจะส่งผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อเศรษฐกจและสังคมเมองขอนแก่นํมี
ผลกระทบต่อบคคลและชมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ํการจัดเตรียมความพร้อมของนครขอนแก่นํคอํการ
เตรียมคนและชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการจัดเตรียมโครงสร้างพ้นฐานและระบบต่างๆ ให้ นครขอนแก่น เท่าทันและ
ทัดเทียมกับการเปลี่ยนผ่านครั้งสาคัญที่สุดอีกครั้งของประเทศ ด้วยการเรียนรู้ถึงการแบ่งปันมากกว่าการแข่งขัน เพ่อความ
สมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม อันจะนาพาไปสู่ชุมชนท้องถิ่นและสังคมแห่งความสุข เป็นเป้าหมายสาคัญ จง
กาหนดนโยบายในการขับเคล่อนการพัฒนาเมองํด้วยวสัยทัศน “พัฒนาเมองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข ”ภายใต้ 4
นโยบายหลัก ดังนี้
1. นโยบายด้าน : เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
ํํํํํเป็นนโยบายที่ยดหลักการบรหารงานภายใต้การปกครองระบอบประชาธปไตยํโดยมีพระมหากษัตรยทรงเป็นองค
พระประมขํน้อมนาหลักการบรหารกจการบ้านเมองที่ดีํอาศัยหลักธรรมาภบาลมาใช้ในการบรหารกจการเทศบาลํอย่างมี
ประสทธภาพํรวดเร็วํเท่าเทียมทั่วถงและเป็นธรรมํํสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนํด้วยความซ่อสัตยํสจรตํ
โปร่งใสํสามารถตรวจสอบได้ํโดยมีแนวทางการดาเนนนโยบายํํดังนี้ํํ
1.1 การพัฒนาองคกรเทศบาลนครขอนแก่นํให้เป็นองคกรธรรมาภบาลบรหารงานด้วยความซ่อสัตยํสจรตํ
โปร่งใสํค้มค่าํเป็นธรรมํตรวจสอบได้ํตลอดจนการพัฒนากระบวนการทางานของหน่วยงานต่างํๆํในองคกรํให้กระชับํรวดเร็วํ
และมีประสทธภาพํพร้อมเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลศในการบรการประชาชน
1.2ํพัฒนาศักยภาพและยกระดับ ทรัพยากรบ คคลํซ่งประกอบด้วยํคณะผู้บรหารํสมาชกสภาท้ องถ่ นํ
บคลากรของเทศบาลํผู้นาชมชนํกล่มตัวแทนเครอข่ายภาคประชาสังคมํํด้วยการส่งเสรมและสนับสนนการสร้างองคความรู้เพ่อ
สร้างวัฒนธรรมให้เป็นํองคกรแห่งการเรียนรู้และจัดการความรู้ให้เกดประโยชนสูงสดต่อสังคมโดยรวมํเพ่อเตรียมพร้อมให้เท่า
ทันและทัดเทียมในการรับมอกับการเปลี่ยนแปลงที่เกดข้นํจากการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกจอาเซียนํ(AEC) ของประเทศไทยใน
ปีํ2558
1.3ํส่งเสรมและสนับสนนกระบวนการมี ส่วนร่วมภาคประชาชนในการบรหารจัดการเมองํด้วยวธีการ
กาหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาโดยให้ประชาชนเป็นศูนยกลางในการร่วมคดํร่วมทาํร่วมตรวจสอบํในการพัฒนาและ
ขับเคล่อนเทศบาลนครขอนแก่นไปพร้อมกันํํ
1.4ํส่งเสรมการทางานแบบเช่อมประสานความร่วมมอระหว่างองคกรํโดยการสร้างภาคีเครอข่ายการทางาน
ร่วมระหว่างองคกรปกครองส่วนท้องถ่นด้วยกันํส่วนราชการที่เกี่ยวข้องํภาคเอกชนํองคกรพัฒนาเอกชนํตลอดจนประชาชนํ
เพ่อบูรณาการความร่วมมอํและการทางานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่างํๆํอย่างเป็นระบบ
1.5 ส่งเสรมให้บคลากรมีความเจรญก้าวหน้าตามตาแหน่งหน้าที่และความรู้ํความสามารถและสนับสนน
พัฒนาคณภาพชีวตบคลากรของเทศบาลนครขอนแก่นให้ดขี ้นํเพ่อให้สามารถดาเนนชีวตอย่างมีศักด์ศรีและจัดให้มีสวัสดการตาม
ความเหมาะสมกับสภาพการทางานํและสถานการณค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป
1.6 สร้างวนัยและวัฒนธรรมในองคกรให้ทกคนยดถอปฏบัตอย่างเคร่งครัด
1.7ํพัฒ นาเคร่อ งม อเคร่อ งใช้ใ นการปฏ บัต งานํโดยนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเข้า มาใช้ ํเพ่อให้
สามารถบรการข้อมูลประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสทธภาพํพร้อมผลักดันให้เทศบาลนครขอนแก่นเป็นเทศบาลแห่งไอซีทีํ
(ICT)
2. นโยบายด้าน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ํํํํส่งเสรมและสนับสนนบคคลํกล่มบคคลํชมชนได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาคณภาพชีวตและทนทาง
สังคมํเพ่อสร้างสรรคสังคมํชมชนํและครอบครัวที่เอ้ออาทรต่อกันํโดยมีแนวทางการดาเนนนโยบายํดังนี้ํ
2.1 การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่น
(1) การศกษาํส่งเสรมและสนับสนนการศกษาตลอดชีวตด้วยการบูรณาการและเช่อมโยงํการศกษาใน
ระบบํนอกระบบํตามอัธยาศัยให้เหมาะสมและสอดรับกับกล่มเป้าหมายต่างํๆํทั้งผู้เรียนในระบบํกล่มผู้ขาดโอกาสํผู้สูงอายํผู้
บกพร่องในด้านต่างๆํฯลฯํโดยเชญชวนผู้เกี่ยวข้องทั้งครอบครัวํผู้ปกครองและกรรมการสถานศกษาได้แสดงบทบาทเข้าร่วมจัด
การศกษาํเพ่อให้เกดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจชีวตํและการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและทัดเทียมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนํด้วยความภาคภูมใจในตนเองํและชมชนท้องถ่นนครขอนแก่นํรวมทั้งการปรับเปลี่ยนทัศนคตและเข้าใจ ถงความ
แตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
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(2)ํํศาสนาํศลปวัฒนธรรมประเพณีภูมปัญหาท้องถ่นํสนับสนนและส่งเสรมการสร้างสรรคกจกรรมการ
เรียนรู้ให้เข้าใจมากข้นํถงแก่นแท้ของศาสนาํวัฒนธรรมํประเพณีํและภูมปัญญาท้องถ่นํอันเป็นการพัฒนาสตปัญญาํและ
พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธระหว่างผู้คนํชมชนํส่งแวดล้อมและธรรมชาต
ํํ
(3)ํํการกีฬาและการละเล่นต่างํๆํสนับสนนและส่งเสรมการกีฬาทั้งการแข่งขันเพ่อม่งสู่ความเป็นเลศและม่ง
สู่นักกีฬาอาชีพและกีฬาซ่งเป็นการละเล่นประเภทต่างํๆํตามความต้องการของบคคลและกล่มบคคลที่หลากหลายํเช่นํสเกต
บอรดํจักรยานประเภทต่างํๆํ
ํํํํํํํํํํํ(4)ํํจัดให้มีกองทนเพ่อส่งเสรมและสนับสนนการศกษาํทกสาขาและทกระดับํรวมทั้งประสานเช่อมต่อใน
เร่องการศกษาต่อในระดับอดมศกษาํให้กับเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าถงการศกษาในระดับอดมศกษาและสายอาชีพ
2.2 การสร้างสังคมเอ้ออาทร
ํํํํํํํํํํด้ว ยการบูร ณาการขับ เคล่อ นภารก จํคนขอนแก่น ไม่ท อดท้งกัน ํเพ่อ ปล กจ ตสาน กให้ชาว ขอนแก่นได้
ตระหนักและหวนคนกลับมาดูแลซ่งกันและกันํํเรียนรู้ที่จะํ“ให้”ํและํ“ํรับ”ํอย่างมีคณค่าและมีศักด์ศรีํอย่างเสมอภาค
2.3 การสร้างสังคมที่มีความเสมอภาคและมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน
ํํํํํํํ(1) ส่งเสรมสนับสนนและสงเคราะหให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสํผู้สูงอายเยาวชนํสตรีคนพการและผู้ป่วย
โรคเอดสํให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้นํสามารถดารงชีวตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสขํ
ํํํํํํ (2) สร้างนวัตกรรมในการปรับปรงสาธารณูปโภคขั้นพ้นฐานสาหรับผู้พการํผู้สูงอายํเด็กสตรีมีครรภํฯลฯํ
เพ่อให้มีความสะดวกสบายในการดารงชีวตในสังคม
2.4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(1) ส่งเสรมการดาเน นกจกรรมด้านการเสรมสร้างสขภาพของประชาชนและการบร การสาธารณสขขั้น
พ้นฐานที่มีคณภาพอย่างทั่วถง
(2) กระจายอานาจด้านสขภาพสู่ประชาชนํโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมคดํร่วมสร้าง
ระบบสขภาพของชมชนํด้วยการบูรณาการภูมปัญญาท้องถ่นในการดูแลสขภาพด้วยตนเองํเข้าถงการจัดการสขภาวะชมชนโดย
ชมชน
ํํํํํํํํํํ (3) ผลักดันให้มีการกระจายความรู้ด้านสขภาพและทักษะที่จาเป็นลงสู่ชมชน
(4) ผลักดันให้เกดศูนยสร้างสขผู้สูงอายํํเพ่อตอบสนองความต้องการและความจาเป็นด้านสขภาพของ
ผู้สูงอายํํให้สามารถเข้าถงการบรการสาธารณสขได้รวดเร็วและทั่วถง
(5) ส่งเสรมความรู้ความเข้าใจในการบรโภคอาหารที่ปลอดภัยํไม่ก่อให้เกดมลภาวะและส่งเสรมให้ผู้บรโภค
ได้บรโภคอาหารที่ดีต่อสขภาพํตามโครงการเส้นทางอาหารปลอดภัย
(6) ดาเน นการสร้ า งและส่ งเสร มเคร อข่ า ยดู แ ลปกป้ อ งพ ทั ก ษ ส ทธ์ แ ละค้ ม ครองผู้ บ ร โภคให้ ประชาชน
ได้รับการค้มครองและเป็นธรรมจากการบรโภค
2.5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1)
รณรงค ส่งเสร มการสร้า งจตสานกสาธารณะํด้า นการบรหารจัดการทรัพ ยากรธรรมชาตและ
ส่งแวดล้อมํและพลังงานแก่บคลากรเทศบาลตลอดจนประชาชนํด้วยหลักการใช้ให้น้อยและใช้อย่างค้มค่า
(2) ส่งเสรมและสนับสนนการสร้างเครอข่ายํการจัดการทรัพยากรธรรมชาตและส่งแวดล้อมํและการใช้
พลังงานอย่างประหยัดํโดยการมีส่วนร่วมจากทกภาคส่วนํเช่นํการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมํตั้งแต่ต้นทางํการจัดการขยะใน
ครัวเรอนํตลอดจนการพัฒนาแนวทางการแปรรูปขยะมาผลตป๋ยชีวภาพเพ่อรักษาส่งแวดล้อมํแปรรูปขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าํ
และน้ามันํตลอดจนการเพ่มประสทธภาพในการนาขยะมารีไซเคลเพ่อลดการปล่อยก๊าชเรอนกระจกเพ่อลดภาวะโลกร้อนํเป็น
ต้นํ
2.6 การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน
ํํํํํํํํํํํโดยการบรหารจัดการบ้านเมองแบบธรรมาภ บาลํโดยยดหลักการํมีส่วนร่วมํโปร่งใสํกระจายอานาจํโดย
ส่งเสรมให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในกระบวนการร่วมํรับรู้ํร่วมคดํร่วมทาํร่วมตัดสนใจํร่วมตรวจสอบต่อการพัฒนา
เมองให้คนจนอยู่ดีํคนมีอยู่ได้ํตลอดจนสร้างกระบวนการเรียนรู้ํสร้างความรู้สกความเป็นเจ้าของเมองร่วมกันํ
3. นโยบายด้าน : การเพิ่มศักยภาพของเมอง
3.1 การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการํรองรับการเป็นเมองศูนยกลางทางเศรษฐกจภาค
อีสานํเช่นํการจัดระบบและเสรมสร้างมาตรการํการบาบัดน้าเสียและป้องกันน้าขังและน้าท่วมในเขตเทศบาลํการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนให้เป็นศูนยกลางการคมนาคมและการขนส่งํ(Logistics Hub)ํระดับภูมภาคํ
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3.2 การสร้างขอนแก่นให้เป็นเมองมหานครสีเขียว(Green City)ํเพ่มปอดของเมองํด้วยการพัฒนาปรับปรงภูม
ทัศนสวนสาธารณะํเพ่มพ้นที่สีเขียวให้สวยงามํน่าอยู่ํเพ่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมองขอนแก่นํ
3.3 ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักผ่อนหย่อนใจํในเขตเทศบาลให้สะอาดํเรียบร้อยํสวยงามและปลอดภัยํ
รวมถงการพัฒนาสถานที่ใหม่ํๆให้เกดข้นํ
3.4 จัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
(1) ส่งเสรมและสนับสนนํการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวตและทรัพยสนของประชาชนํโดยให้งาน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรอนํ(อปพร.)ํเป็นอาสาสมัครในการเฝ้าระวังความปลอดภัยตามชมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่นํและการส่งเสรมและสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการรักษาความปลอดภัยโดยการตดตั้งกล้องวงจรปิดํ(CCTV)
(2) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดํโดยเน้นการสนับสนนกจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตด
ในชมชนํเพ่อเสรมสร้างความเข้มแข็งของเครอข่ายความร่วมมอของประชาชนํเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเตอนภัย
(3) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมทั้งด้านบคลากรเคร่องมอํเคร่องใช้
ในการปฏบัตอย่างเพียงพอ
(4) การร่วมมอกับทกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรและลดอบัตเหต
(5) การส่งเสรมและสนับสนนให้มีการบูรณาการปฏบัตงานร่วมขององคกรปกครองท้องถ่นอ่นํหน่วยงาน
ราชการํองคกรภาคเอกชนํและมูลนธต่างๆํที่เกี่ยวข้องํ
4. นโยบายด้าน : การพัฒนาเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจมุ่งสู่มหานคร
เพ่อรองรับการเป็นเมองมหานครํส่งสาคัญที่ต้องเตรียมรองรับํคอํการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจของเมองให้
ได้มาตรฐานที่ดีํจงเป็นบทบาทสาคัญย่งํํที่เทศบาลนครขอนแก่นซ่งถอเป็นองคกรรัฐที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสรมและ
สนับสนนในการพัฒนาํภายใต้ขอบเขตและอานาจหน้าที่ํจงมีแนวนโยบายในการดาเนนการดังนี้ํ
4.1 ส่งเสรมสนับสนนและยกระดับกจกรรมํเพ่อสร้างการท่องเที่ยวกระต้นเศรษฐกจของจังหวัดด้วยกจกรรมที่
หลากหลายํทั้งทางศาสนาํประเพณีํวัฒนธรรมและเทศกาลํตลอดทั้งปีํ(Event City : เมองแห่งเทศกาล)เช่นํงานสงกรานต
เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวํออกพรรษาไต้ประทีปโคมไฟและวถีอีสานํํบญคูนเมองํํปีใหม่ขอนแก่นปารตี้ปี
แสงํและอ่นํๆํ
4.2 ํส่งเสรมและสนับสนนให้เกดการจัดประชมสัมมนาและแสดงสนค้าในระดับภูมภาคและระดับประเทศํโดยการ
ประสานงานกับภาครัฐและเอกชน(MICE City : เมองแห่งการสัมมนา)เพ่อให้เกดรายได้แก่ธรกจท้องถ่นและกระต้นการท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดํ
4.3ํํส่งเสรมและสนับสนนํภาคีเครอข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคล่อนการพัฒนาเมองขอนแก่นให้เป็นเมอง
ศูนยกลางทางการแพทยํ(Medical hub)
4.4ํํสร้ า งองค ความรู้ ํ สร้ า งอาชี พ ํและสร้ า งช่ อ งทางจ าหน่ า ยํํตลอดจนการส่ ง เสร มและสนั บ สน นกล่ ม
ผู้ประกอบการํSMEํและภาคประชาชนที่ประสงคจะเร่มต้นอาชีพให้มีรายได้เกดข้นอย่างยั่งยนํ
2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น
2.1 วิสัยทัศน์
“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
2.2 ยุทธศาสตร์
ํํํํํํ1.ํํพัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชมสัมมนาและเป็นศูนยกลางพาณชย.ํกรรมของภูมภาค
ํํํํํํ2.ํํส่งเสรมพัฒนาศลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคณค่าเพ่อนามาขับเคล่อนยทธศาสตรเมอง
3.ํํส่งเสรมผู้ประกอบการเพอ่ เพ่มมูลค่าวสาหกจชมชน
4.ํํพัฒนาระบบํLogistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพ้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทนและนครแห่งการอยู่อาศัย
5. พัฒนาและรักษาคณภาพส่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6.ํํสร้างสังคมที่เอ้ออาทรและพัฒนาคณภาพชีวตของประชาชนํ(Healthy City)
7. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่อรองรับํAEC และให้พร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงสูส่ ากล
8.ํํสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสรมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมองในทกมตของการพัฒนา
9.ํํพัฒนานวัตกรรมการให้บรการและการบรหารบ้านเมอง
10. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองคกรให้เป็นองคกรที่มสี มรรถนะ
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2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น สู่ KKM SMART CITYํํ
ํํํํํํํ ํํํํํํํจากแนวคดในการบรหารท้องถ่นของเทศบาลนครขอนแก่นที่มีวสัยทัศนํํคอํ“พัฒนาเมองสู่สากลํํสร้างสังคม
แห่งความสข”ํํเป็นแนวทางที่แสดงให้เห็นความม่งมั่นพัฒนาท้องถ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้นในระดับสากล เป็นหลักในการสร้าง
ความเป็นอยู่ที่ดีข้นแก่ประชาชน เป็นสังคมชมชนที่มีน้าใจส่งเสรมซ่งกันและกัน อีกทั้งํํสามารถเตบโตไปกับการเพ่มพูนความรู้ํํ
ข้อมูลข่าวสารที่เรียนรู้ใหม่ได้ทกวันํํทาให้เป็นเมองที่น่าอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสขได้ ด้วยความเช่อที่ว่าํํ“หัวใจการปกครองํ
และการบรหาร....คอํํการกระจายอานาจ หัวใจการกระจายอานาจ....คอํประชาชน”ํํนั้น ความเป็นสากลที่จะนามาซ่ง
ความสขของประชาชนเมองขอนแก่นํํก็คอํํการเป็นํ SMART CITYํํโดยเป็นคาเรียกเมองที่มีระบบส่อสารด้วยเทคโนโลยีํํ
เพ่อให้คณภาพการใช้ชีวตในเมองดีข้นํํลดผลกระทบที่มีต่อส่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานลงํํ
ํํํํํํดังนั้นํํเทศบาลนครขอนแก่นสู่การเป็น KKM SMART CITYํํมีแนวนโยบายมาจากํํแผนพัฒนาเศรษฐกจ
และสังคมแห่งชาต (กาหนดยทธศาสตรการพัฒนาประเทศ)ํํนโยบายรัฐบาล (นโยบายเร่งด่วนและนโยบายทั่วไป)ํํยทธศาสตร
การพัฒนาของกล่มจังหวัด (ร้อยแก่นสารสนธ)ํํยทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด (จังหวัดขอนแก่น)ํํปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนํํแผนชมชน แผนอาสาSmart ํแผนเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ํํพนักงานเทศบาลํํสมาชกสภาเทศบาลํํ
นโยบายผู้บรหารท้องถ่นํํพร้อมขับเคล่อนการพัฒนาด้วยภาคีเครอข่ายํํเพ่อให้เกดสันตสขและสมานฉันทํํดังนี้

1. Smart People
คอํํเมองที่ให้ความเท่าเทียมกันในสังคมํมีส่งอานวยความสะดวกแก่คนพการํผู้ด้อยโอกาสํคนสูงอายํเปิดโอกาสและสร้าง
สานกให้คนในเมองมีส่วนร่วมํเช่นํโครงการสภาเมองขอนแก่นํแก่นเมองพเศษํ(เกดอาสาสมารทและเมองพเศษ)
2. Smart Living
คอํํเมองที่น่าอยู่ํมีความปลอดภัยํมีส่งอานวยความสะดวกด้านสขภาพอนามัยํเช่นํโครงการขอนแก่นเมองใจดี,ํโครงการตดตั้ง
กล้องํCCTV,ํโครงการศูนยสร้างสขผู้สูงอาย
3. Smart Education
คอํํเมองที่มีการพัฒนาการจัดการศกษาให้ทั่วถงํํครอบคลมทกกล่มทกวัยอย่างต่อเน่องตลอดชีวตํํเช่นํโครงการการจัด
การศกษาให้ทั่วถงและตลอดชีวตํรับศตวรรษที่ํ21
4. Smart Environment
คอํํเมองที่ประหยัดพลังงานํGreen building หรอการลดการใช้พลังงานํํลดการปล่อยก๊าซเรอนกระจาํํเช่นํํโครงการํLow
Carbon City
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5. Smart Economy
คอํํเมองที่เอ้อต่อการทาธรกจํการสร้างนวัตกรรมด้านผลตภัณฑและบรการํํรวมถงการสร้างบรษัทใหม่ๆํในยคดจทัลํํเช่นํ
Creative Economy (กองทนตั้งตัว),ํํStart Up, Event City
6. Smart Mobility
คอํํเมองที่สามารถตดต่อส่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกสบายํํมีความคล่องตัวและมีความปลอดภัยํํเช่นํํโครงการระบบ
ขนส่งมวลชน
7. Smart Governance
คอํํเมองที่บรหารจัดการโปร่งใสํํมีความร่วมกับภาคเอกชนอย่างมีประสทธภาพํํเช่นํํโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ ,ํํ
โครงการเทศบาลดจทัล, โครงการระบบร้องทกขํYou Pheeํ(อยู่ํพี่), โครงการํLoraํ
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2.4 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด
พันธกิจที่ 1. พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพ่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่ง 1.เป็นนครแห่งเทศกาลํการจัดประชมและสัมมนาํการ
การประชมสัมมนาและเป็น
แสดงสนค้าของภูมภาคํ
ศูนยกลางพาณชยํกรรมของภูมภาค

ตัวชี้วัด
1.ํระดับความสาเร็จของการเป็น MICE City และํEvent City

2.ส่งเสรมพัฒนาศลปวัฒนธรรมร่วม 2.เป็นนครที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัยํ
สมัยให้มคี ณค่าเพ่อนามาขับเคล่อน
ยทธศาสตรเมอง

2.ความสาเร็จในการเป็นนครแห่งฐานที่มั่นทางศลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ํํํ2.1ํร้อยละการพัฒนาพ้นที่บงแก่นนครให้เป็นอัตลักษณเมองโดยผ่านมตทางวัฒนธรรมและ
เช่อมโยงกับพ้นที่วัฒนธรรมอ่นํํ
ํํํ2.2 จานวนกจกรรม/โครงการํทีแ่ สดงออกถงอัตลักษณของเมอง
2.3 จานวนกจกรรม/โครงการ ที่แสดงออกถงศลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
3.จานวนผลตภัณฑที่ได้รับมาตรฐานโอทอประดับสามดาวข้นไป

3.ํส่งเสรมผู้ประกอบการเพ่อเพ่ม
3.ผู้ประกอบการวสาหกจชมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
มูลค่าวสาหกจชมชน
เพ่อรองรับํAEC
พันธกิจที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพ้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
4.ํพัฒนาระบบํLogistic ระบบ
4.มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสทธภาพํเพ่อรองรับการ
ขนส่งมวลชนและโครงสร้างพ้นฐาน ขยายตัวของเมองและแก้ปญ
ั หาการจราจรในเขตเมองได้
ให้เป็นนครแห่งการลงทนและนคร 5.มีระบบสาธารณูปโภคพ้นฐานทีด่ ีเพ่อรองรับการขยายตัว
แห่งการอยู่อาศัย
ของที่อยู่อาศัยและการลงทน

ตัวชี้วัด
4.ระดับของความสาเร็จในการพัฒนาระบบขนส่งมวนชนให้มีประสทธภาพ
5.ํระดับของระบบโครงสร้างพ้นฐานที่ดีเพ่อรองรับการขยายํตัวของที่อยู่อาศัยและการ
ลงทน
6.ํจานวนพ้นที่เฉพาะและเหมาะสมที่ได้รับการพัฒนา
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พันธกิจที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพ้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
5. พัฒนาและรักษาคณภาพ
6.เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่าํ(Low Carbon City)
ส่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด
7.ํอัตราของการลดการปล่อยก๊าซเรอนกระจกรวมลดลงํ

พันธกิจที่ 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอ้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
6.ํสร้างสังคมที่เอ้ออาทรและพัฒนา 7.เป็นนครแห่งการเอ้ออาทรํแบ่งปันและสมานฉันท
8.ร้อยละของผูด้ ้อยโอกาสกล่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคณภาพชีวตและสามารถลดการ
คณภาพชีวตของประชาชนํ
พ่งพงได้
(Healthy City)
8.ประชาชนมีสขภาวะทั้งทางร่างกายํจตใจํปัญญา
9.อัตราป่วยโรคไข้เลอดออกํตามเกณฑมาตรฐานกระทรวงสาธารณสข
และทางสังคม
7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พ่อ
รองรับํAEC และให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงสูส่ ากล

10.ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของกระบวนการดาเนนงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคมโรคเร้อรังํ
(DM , HT)

9.มีการศกษาที่มีคณภาพํ(ทั้งในระบบํํนอกระบบและตาม 11.คะแนนผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียน
อัธยาศัย)ํที่ประชาชนทกกล่มสามารถเข้าถงได้
12.จานวนเด็กและเยาวชนชายขอบได้รับพัฒนาคณภาพชีวตและได้รับการศกษานอกระบบํ
ตามอัธยาศัยอย่างต่อเน่อง

8.ํสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน 10.ํภาคประชาชน(ประชาชนํภาคธรกจํองคกรํราชการ)มี 13.จานวนของกล่มภาคประชาชนที่มีศักยภาพในการเข้ามามีสวนร่วมในการพัฒนาเมอง
และส่งเสรมการมีส่วนร่วมในการจัด ส่วนร่วมในการจัดการบ้านเมองํและเป็นเจ้าของเมองมาก 14.จานวนชมชนํต่อภารกจของเทศบาลที่ดาเนนการโดยภาคประชาชน
การเมองในทกมตของการพัฒนา
ข้น
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พันธกิจที่ 4. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์
9.พัฒนานวัตกรรมการให้บรการ
และการบรหารบ้านเมอง

เป้าประสงค์
11.ํมีหน่วยงานในกากับํเพ่อรับการถ่ายโอนภารกจที่
เหมาะสมของเทศบาล

12.ํมีนวัตกรรมการบรการใหม่ๆที่เอ้อต่อประชาชนํกล่มธรกจํ
และผูร้ ับบรการ
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพ 13.ํมีโครงสร้างองคกร(ส่วนราชการ)ที่เอ้อต่อภารกจของ
องคกรให้เป็นองคกรที่มีสมรรถนะ เทศบาล
สูง
14.เป็นองคกรที่มีสมรรถนะสูงํมีการจัดการที่ม่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ตามยทธศาสตรเมอง

ตัวชี้วัด
15.ระดับความสาเร็จของการจัดตัง้ หน่วยงานในกากับ
16.ระดับความสาเร็จการดาเนนงานนวัตกรรมการบรการทีผ่ ่านเกณฑประเมนรางวัลใน
ระดับประเทศ
17.ํระดับความสาเร็จในการปรับโครงสร้างองคกรเทศบาลทีส่ อดคล้องกับภารกจและ
ผู้ปฏบัตงานยอมรับ
18.ํร้อยละผลเฉลี่ยถ่วงน้าหนักผลสาเร็จในการบรรลเป้าหมายการพัฒนาบคลากร
19. ร้อยละของรายได้ที่จัดเก็บเองต่อรายได้ทั้งหมด
20.ํระดับความสาเร็จของการจัดการระบบฐานข้อมูล

15.มีเคร่องมอเคร่องใช้ในการปฏบัตงาน

21. ร้อยละของคะแนนรวมํLPA
22.ํร้อยละของเคร่องมอเคร่องใช้ที่มีความสาคัญต่อการบรหารจัดการ
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ความเช่อมโยง 10 ยุทธศาสตร์ กับ 7 Smart City ของเทศบาลนครขอนแก่น

ยทธศาสตรการ
พัฒนาเทศบาลํํ
นครขอนแก่น

Smart City

แนวทางการพัฒนา

ผลผลต/โครงการ

1.การพัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่ง
การประชมสัมมนาและเป็นศูนย
กลางพาณชยกรรมของภูมภาค
2.การส่งเสรมพัฒนาศลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยให้มีคณค่าเพ่อนามาขับเคล่อน
ยทธศาสตรเมอง
3.การส่งเสรมผู้ประกอบการเพ่อเพ่ม
มูลค่าวสาหกจชมชน

4.การพัฒนาระบบํLogistic ระบบขนส่ง
มวลชนและโครงสร้างพ้นฐานให้เป็นนคร
แห่งการลงทนและนครแห่งการอยู่อาศัย
5.การพัฒนาและรักษาคณภาพส่งแวดล้อม
ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

6.การสร้างสังคมที่เอ้ออาทรและพัฒนาคณภาพ
ชีวตของประชาชนํ(Healthy City)
7.การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เพ่อรองรับํAEC และให้พร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
8.การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและ
ส่งเสรมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมองในทกมต
ของการพัฒนา

9.การพัฒนานวัตกรรมการให้บรการและ
การบรหารบ้านเมอง
10.การปรับโครงสร้างและศักยภาพองคกร
ให้เป็นองคกรที่มีสมรรถนะสูง

2. Smart Living

4. Smart Environment

1. Smart People

2. Smart Living

5. Smart Economy

6. Smart Mobility

2. Smart Living

5. Smart Economy

3. Smart Education

7. Smart Governance

6.ํํพัฒนาคณภาพชีวตของประชาชนํและสร้างสังคม
เอ้ออาทรํ
7.ํํพัฒนาคณภาพการศกษาและประชาชนทกกล่ม
สามารถเข้าถงได้ํ
8.ํํสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสรมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา

9.ํพัฒนาการให้บรการและการบรหาร
บ้านเมองํ
10.ํปรับโครงสร้างขององคกร
11.ํพัฒนาศักยภาพขององคกร

1.ํประชาชนมีคณภาพชีวตที่ดี สังคมนครขอนแก่นเป็นสังคม
เอ้ออาทรํํ
2.ประชาชนทกกล่มสามารถเข้าถงการศกษาที่มีคณภาพ
3. ประชาชนมีความเข็มแข็งและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่น

1.ํมีนวัตกรรมการให้บรการและการ
บรหารบ้านเมองํํํํํํํ
2.ํเทศบาลเป็นองคกรที่มีสมรรถนะสูง

1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการ
ประชมสัมมนาและศูนยกลางพาณชยกรรม
2.ส่งเสรมพัฒนาศลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มี
คณค่าและขับเคล่อนยทธศาสตรเมอง
3. ส่งเสรมและเพ่มมูลค่าวสาหกจชมชน

1.นครขอนํแก่นเป็นนครแห่งการประํชม
สัมมนาและเป็นศูนยกลางพาณชยกรรมของ
ภูมภาค
2.วสาหกจชมชนที่ได้รับการสนับสนนและ
เพ่มมูลค่า

4.ํพัฒนาระบบํLogistic ระบบ
ขนส่งมวลชนและโครงสร้าง
พ้นฐาน
5.พัฒนาและรักษาคณภาพ
ส่งแวดล้อมํ

1.ํํมีระบบขนส่งมวลชนและ
โครงสร้างพ้นฐานที่ดีมี
คณภาพและพ้นที่เฉพาะได้รับ
การพัฒนาํํํ
2.ํเมองคารบอนต่า
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2.5ํํจดยนทางยทธศาสตร
จดยนทางยทธศาสตร (Positioning) คอํความม่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่นํเพ่อให้บรรลวสัยทัศน
ของเทศบาลนครขอนแก่น
ในการพัฒนาท้องถ่นของเทศบาลนครขอนแก่นได้บรหารจัดการภายใต้ ความศรัทธาในภาคประชาชนํและเช่อมั่นใน
พลังท้องถ่นํดังนั้นํจดยนทางยทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลนครขอนแก่นํคอํ“Smart City ที่สมสมัยํํประชาชนทก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา” กล่าวคอํ Smart City มได้เป็นการํsmart ที่เมองเองเท่านั้นํแต่ยังเป็นความพยายามของ
เมองที่จะทาให้ตัวเองํsmart ด้วย ํความสาคัญของการเป็นํSmart City จงอยู่ที่หัวใจสองประการํํคอํ1) การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการพัฒนาเมองํโดยการร่วมคด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสนใจ และร่วมลงมอปฏบัต (Citizen Participation)
และํ2) พลเมองํSmart (Smart Citizens) ซ่งหมายถงความสามารถในการมีส่วนร่วมในการจัดการตนเองของภาคประชาชนํ
โดยภาคประชาชนจะมได้เป็นเพียงผู้รับบรการเพียงอย่างเดียวํแต่ยังสามารถร่วมสร้างสรรคนวัตกรรมการพัฒนาเมองและช มชน
ได้

2.6 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์
จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขต จ.ขอนแก่น

1.การพัฒนา
เมืองและชุมชน

2.การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ

2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พืนฐาน

1.การพัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่ง
การประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์
กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
2.การส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อน้ามาขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เมือง
3.การส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่ม
มูลค่าวิสาหกิจชุมชน

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

3 การพัฒนา
การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง

4.การเสริมสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.การพัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่ง
มวลชนและโครงสร้างพืนฐานให้เป็นนคร
แห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
5.การพัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบ
ขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืนฐาน
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการ
ประชุมสัมมนาและศูนย์กลางพาณิชยกรรม
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มี
คุณค่าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
3. ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

ผลผลิต/โครงการ

1.นครขอน แก่นเป็นนครแห่งการประ ชุมสัมมนาและเป็นศูนย์ กลาง พา ณิชยกรรมของภูมภิ าค

5 การ
พัฒนาการ
เกษตรอย่าง
ยั่งยืน

5.การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อ
เชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิลุ่มน้าโขงและอาเซียน

6 การ
เสริมสร้าง
สุขภาวะ

6.การสร้างสังคมที่เอืออาทรและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน (Healthy City)
7.การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
8.การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติ
ของการพัฒนา

6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้าง
สังคมเอืออาทร 7. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ 8.
สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
2.วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนและเพิ่มมูลค่า

6. การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ

7.การสร้างเสริมทุนทาง
สังคมให้เข้มแข็งและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขันฯ

8. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ
ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล

9.การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการและ
การบริหารบ้านเมือง
10.การปรับโครงสร้างและศักยภาพองค์กร
ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

9. พัฒนาการให้บริการและการบริหาร
บ้านเมือง
10. ปรับโครงสร้างขององค์กร
11 พัฒนาศักยภาพขององค์กร
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
นครขอนแก่น

1.การพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้มีความมั่นคงและมี
ความสามารถทางการ
แข่งขัน

ยุทธศาสตร์
จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขต จ.ขอนแก่น

แนวทางการพัฒนา

ผลผลิต/โครงการ

1.การพัฒนา
เมืองและชุมชน

2.การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ

2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พืนฐาน

1.การพัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่ง
การประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์
กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
2.การส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อน้ามาขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เมือง
3.การส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่ม
มูลค่าวิสาหกิจชุมชน

1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการ
ประชุมสัมมนาและศูนย์กลางพาณิชยกรรม
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มี
คุณค่าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
3. ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

3 การพัฒนา
การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง

4.การเสริมสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.การพัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่ง
มวลชนและโครงสร้างพืนฐานให้เป็นนคร
แห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
5.การพัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบ
ขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืนฐาน
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

5 การ
พัฒนาการ
เกษตรอย่าง
ยั่งยืน

5.การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อ
เชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิลุ่มน้าโขงและอาเซียน

6 การ
เสริมสร้าง
สุขภาวะ

6.การสร้างสังคมที่เอืออาทรและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน (Healthy City)
7.การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
8.การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติ
ของการพัฒนา

6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้าง
สังคมเอืออาทร 7. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ 8.
สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา

6. การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ

7.การสร้างเสริมทุนทาง
สังคมให้เข้มแข็งและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขันฯ

8. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ
ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล

9.การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการและ
การบริหารบ้านเมือง
10.การปรับโครงสร้างและศักยภาพองค์กร
ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

9. พัฒนาการให้บริการและการบริหาร
บ้านเมือง
10. ปรับโครงสร้างขององค์กร
11 พัฒนาศักยภาพขององค์กร

1. มีระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืนฐานที่ดีมีคุณภาพและพืนที่เฉพาะได้รับการพัฒนา 2. เมืองคาร์บอนต่า้
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
นครขอนแก่น

1.การพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้มีความมั่นคงและมี
ความสามารถทางการ
แข่งขัน

ยุทธศาสตร์
จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขต จ.ขอนแก่น

1.การพัฒนา
เมืองและชุมชน

2.การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ

2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พืนฐาน

1.การพัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่ง
การประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์
กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
2.การส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อน้ามาขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เมือง
3.การส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่ม
มูลค่าวิสาหกิจชุมชน

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

3 การพัฒนา
การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง

4.การเสริมสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.การพัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่ง
มวลชนและโครงสร้างพืนฐานให้เป็นนคร
แห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
5.การพัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบ
ขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืนฐาน
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

5 การ
พัฒนาการ
เกษตรอย่าง
ยั่งยืน

5.การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อ
เชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิลุ่มน้าโขงและอาเซียน

6 การ
เสริมสร้าง
สุขภาวะ

6.การสร้างสังคมที่เอืออาทรและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน (Healthy City)
7.การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
8.การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติ
ของการพัฒนา

6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้าง
สังคมเอืออาทร 7. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ 8.
สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา

6. การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ

7.การสร้างเสริมทุนทาง
สังคมให้เข้มแข็งและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขันฯ

8. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ
ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล

9.การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการและ
การบริหารบ้านเมือง
10.การปรับโครงสร้างและศักยภาพองค์กร
ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

9. พัฒนาการให้บริการและการบริหาร
บ้านเมือง
10. ปรับโครงสร้างขององค์กร
11 พัฒนาศักยภาพขององค์กร

แนวทางการพัฒนา

1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการ
ประชุมสัมมนาและศูนย์กลางพาณิชยกรรม
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มี
คุณค่าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
3. ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

ผลผลิต/โครงการ

1. ประชาชนมีคุณภาพที่ชวี ิตที่ดี สังคมนครขอนแก่นเป็นสังคมเอืออาทร 2.ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 3. ประชาชนมีความเข็มแข็งและเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
นครขอนแก่น

1.การพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้มีความมั่นคงและมี
ความสามารถทางการ
แข่งขัน

ยุทธศาสตร์
จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขต จ.ขอนแก่น

แนวทางการพัฒนา

ผลผลิต/โครงการ

1.การพัฒนา
เมืองและชุมชน

2.การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ

2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พืนฐาน

1.การพัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่ง
การประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์
กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
2.การส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อน้ามาขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เมือง
3.การส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่ม
มูลค่าวิสาหกิจชุมชน

1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการ
ประชุมสัมมนาและศูนย์กลางพาณิชยกรรม
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มี
คุณค่าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
3. ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

3 การพัฒนา
การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง

4.การเสริมสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.การพัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่ง
มวลชนและโครงสร้างพืนฐานให้เป็นนคร
แห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
5.การพัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบ
ขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืนฐาน
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

5 การ
พัฒนาการ
เกษตรอย่าง
ยั่งยืน

5.การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อ
เชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิลุ่มน้าโขงและอาเซียน

6 การ
เสริมสร้าง
สุขภาวะ

6. การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ

7.การสร้างเสริมทุนทาง
สังคมให้เข้มแข็งและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขันฯ

8. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ
ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล

6.การสร้างสังคมที่เอืออาทรและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน (Healthy City)
7.การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
8.การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติ
ของการพัฒนา

9.การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการและ
การบริหารบ้านเมือง
10.การปรับโครงสร้างและศักยภาพองค์กร
ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้าง
สังคมเอืออาทร 7. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ 8.
สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา

9. พัฒนาการให้บริการและการบริหาร
บ้านเมือง
10. ปรับโครงสร้างขององค์กร
11 พัฒนาศักยภาพขององค์กร

1.มีนวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง

2. เทศบาลเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
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3. วิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน
(1) ด้านเศรษฐกิจ
(1.1) ต้องการให้พัฒนาสินค้าและบริการในระดับท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งคุณภาพและ
มาตรฐาน ยกระดับไปสู่สินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล
(1.2) ต้องการให้มี Start-up MICE Style KHONKEN City ภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่น
ใหม่ที่อยากเป็นนายตนเอง ในธุรกิจ MICE ด้วยทุนและการตลาด การออกแบบ และเทคโนโลยี
(2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(2.1) ปัญหาการระบายน้้า : ระบบระบายน้้าและการวางท่อระบายน้้าของเทศบาลยังไม่ได้มาตรฐาน เกิด
การระบายน้้าไม่ทัน มีน้าท่วมขังรอการระบายเวลาฝนตกหนัก
(2.2) ปัญหาถนนและท่อระบายน้้า : ถนนบางสายช้ารุด บางสายไม่มีท่อระบายน้้า มีการอุดตันของท่อ
ระบายน้้า และฝาท่อระบายน้้าช้ารุด ถนนไม่มีเส้นจราจรหรือมีแต่ลบเลื่อน
(2.3) ปัญหาทางเท้า : มีการลุกล้้าทางเท้า เพื่อวางและจ้าหน่ายสินค้า
(2.4) ปัญหาการจราจร : รถติดช่วงชั่วโมงเร่งด่วน คนขาดจิตส้านึกและไม่เคารพกฎจราจร ความไร้ระเบียบ
เรื่องการจอดรถจนส่งผลให้เกิดปัญหารถติดในเมือง
(2.5) ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ : ไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอยบางสายช้ารุดเสียหายและการแก้ไข
ซ่อมแซมไม่รวดเร็ว ท้าให้ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัยในการสัญจรไปมาเวลากลางคืน
(2.6) ต้องการให้เมืองขอนแก่นมีความทันสมัยมากขึ้น ด้วยสิ่งอ้านวยความสะดวกทางด้านเทคโนโลยี และ
มีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น Digital Economy ให้ทั้งประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชาวขอนแก่น
(3) ด้านสิ่งแวดล้อม
(3.1) ปัญหาขยะ : ขยะและของเสียที่เกิดจากภาคครัวเรือนโรงเรียน สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ต่างๆ เกินกว่าก้าลังของเทศบาลนครขอนแก่นจะก้าจัดได้ทัน การคัดแยกขยะจากครัวเรือนยังมีน้อย ถึงแม้จะได้มีการรณรงค์คัด
แยกขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรณรงค์ปรับพฤติกรรมลดการสร้างขยะ แต่ยังมีสัดส่ วนน้อยเมื่อเทียบกับอัตราการผลิตขยะ
จนส่งผลให้เกิดปริมาณขยะที่รวบรวมเข้าไปสถานที่ก้าจัดจ้านวนมากที่ไม่สามารถก้าจัดได้ทันต่อเวลา และเทศบาลเองก็ยังเก็บขน
ขยะรวม
(3.2) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ (Climate Change) และภาวะโลกร้อน เริ่มส่งผลกระทบ
ที่เป็นรูปธรรมต่อจังหวัดขอนแก่น พายุที่มีความรุนแรงขึ้น ฝนตกเกิดน้้าท่วมฉับพลัน การเกิดภาวะภัยแล้งที่ไม่เคยเกิดมาก่อน
(3.3) ปัญหาที่เกิดจากการบริโภคอาหาร เป็นภัยเงียบที่คนเมืองอาจไม่ทันระวังตัว อาหารที่น้าเข้ามาจากที่
ต่าง ๆ จากนอกเมือง ต่ างจั งหวั ด จากต่า งประเทศ มีค วามเสี่ย งต่ อการปนเปื้ อนสารเคมีและยาฆ่า แมลง ซึ่งเป็น วิธีก ารที่
ผู้ประกอบการที่ขาดความรับผิดชอบได้น้ามาผสมกับอาหารที่เป็นวัตถุดิบ หรือแม้แต่ในกระบวนการผลิตที่ขาดความระมัดระวัง
และความใส่ใจก็มีโอกาสที่ท้าให้อาหารมีความปนเปื้อนสูง ส่งผลให้ภาวะสุขภาพของคนเมืองเริ่มย่้าแย่ อัตราป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่
ติดเชื้อมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน การหันเข้าหาแนวทางการผลิตแบบอินทรีย์ รวมทั้งการสร้างแหล่งอาหารบริโภคในเมือง จึง
น่าจะเป็นทางเลือกของอนาคตต่อไป
(3.4) ปัญหาการก่อมลพิษและเหตุร้าคาญในเขตเมืองมีแนวโน้มสูงขึ้น คนเมืองเริ่มพูดคุยกันน้อยลง การ
ประกอบธุรกิจหลายประเภทที่อยู่ในเมืองเริ่มสร้างปัญหา เมื่อมีคนมากขึ้น สภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท้าให้มีโอกาส
กระทบกระทั่งกันมากขึ้น การปกป้องสิทธิ์โดยการใช้กระบวนการทางกฎหมาย การเรียกร้องสิทธิ์ผ่านหน่วยงานรัฐ เป็นเครื่องมือ
ที่ประชาชนน้ามาใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา แต่ก็ใช่จะเป็นค้าตอบของทุกอย่าง แนวทางการสร้างสังคมที่เอื้ออาทรน่าจะเป็นอีก
หนึ่งทางออกให้คนได้ ทบทวนตนเองทั้งในฐานะผู้ก่อมลพิษ หรือผู้รับผลกระทบที่จะยอมรับการหาทางออกและแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน
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(4) ด้านสังคม
(4.1) ปัญหาความเหลื่อมล้้าเป็นปัญหาส้าคัญและควรได้รับการแก้ไขโดยด่วน ซึ่งสามารถเห็นได้อย่าง
ชัดเจนในสังคมปัจจุบัน กล่าวคือ จากความไม่เท่าเทียมทางสังคมท้าให้กลุ่มคนจ้านวนหนึ่งขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน
ที่สมควรได้รับ ดังนั้น การให้โอกาสโดยการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงง่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน การให้ความรู้จากการศึกษา
การสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ทุกคนมีงานท้า จึงเป็นสิ่งที่ต้องการให้เทศบาลด้าเนินการ
(4.2) ปัญหายาเสพติด : มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งในโรงเรียนและตามชุมชน เนื่องจากอาชีพขาย
ยาเสพติดเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีถึงจะมีความเสี่ยงสูงก็ตาม แต่ประชาชนบางกลุ่มท้าเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของครอบครัว ซึ่ง
ปัญหาด้านนี้ยังมีสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจ จะต้องมีการเฝ้าระวังและปราบปรามกันต่อไป รวมทั้งสร้างพลังมวลชนให้ร่วมกัน
เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(4.3) ปั ญหาแรงงานต่ างด้า ว : ปัจ จุบั นมี แรงงานต่า งด้ าวอยู่ ในเขตเทศบาลจ้า นวนมาก ท้ าให้ต้ อ ง
รับภาระในการบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ เช่น การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(4.4) ปัญหาด้านการศึกษา : เด็กที่ศึกษาในโรงเรียนยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดเลขไม่เป็น สะท้อนให้
เห็นถึงคุณภาพการเรียนการสอน
(4.5) ต้องการให้มีการพัฒนาพื้นที่รกร้างหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ไม่ใช้แล้ว ให้เป็นพื้นที่เพื่อสร้าง
สังคมแห่งใหม่ที่เท่าเทียมส้าหรับทุกเพศทุกวัย ภายใต้ CREATIVE SPACE เกิดพื้นที่เรียนรู้ พื้นที่ศิลปะที่สามารถสร้างรายได้โดย
ชุมชน
(4.6) ต้องการให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจาก
การโจรกรรม การย่องเบา การท้าลายทรัพย์สิน การกระท้าผิดกฎจราจร และเหตุร้ายอื่น ๆ ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความความ
เสียหายชีวิตและทรัพย์สิน กล้องงวงจรปิดจะช่วยบันทึกข้อมูล รูปพรรณ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมาย
ในการตามจับหรือสืบสวนคดีต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น
(5) ด้านบริหารจัดการ
(5.1) ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการของเทศบาล เกิดจากกฎระเบียบหรือกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้าให้เทศบาลมีการพัฒนาอย่างล่าช้า
(5.2) ปัญหาการบริหารจัดการที่ขาดความเชื่อมโยงระหว่างผังเมือง ชาวบ้านและท้องถิ่น
(5.3) ต้องการให้สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมอ้านาจของชุมชน อาจเริ่มจากการออกข้อก้าหนดหรือบทลงโทษ
กันเองภายในชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ การตัดสินใจในการแก้ปัญหาร่วมกันส่งผลให้ชุมชนมีอ้านาจในการ
ปกครองและสามารถดูแลตนเองได้
(5.4) ต้องการให้สร้างทีม Lobbyist ทีมกฎหมาย ทีมธุรกิจ ในการบริหารจัดการ โดยต้องค้านึงถึง
หลักการ Clear, Care, Fair and Share และผลประโยชน์ที่เอื้อต่อภาคประชาชน
3.1.2 วิเคราะห์ศักยภาพด้วยเทคนิค SWOT Analysis
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน จากธุรกิจบริการห้องพัก ร้านอาหาร รถขนส่ง(สองแถว) ค้าปลีกและร้าน
สะดวกซื้อ สถานบันเทิง เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ บริการซักรีด เป็นต้น และการคมนาคมในภูมิภาคและ
อนุ
ภูมิภาคอินโดจีนที่เชื่อมโยงการค้า การลงทุนและการเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคได้โดยสะดวก
2. มีการจัดงาน Event ที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงติด 1 ใน 3 ของประเทศไทยที่เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ
เมือง เช่น งานสงกรานต์บนถนนข้าวเหนียว และงานปีใหม่ที่สวนประตูเมือง และสร้างเม็ดเงินสะพัดภายในจังหวัดขอนแก่นไม่ต่้า
กว่า 2,800 ล้านบาท/ปี อีกทั้ง มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ส้าคัญและมีประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นท้าให้มีนักท่องเที่ยวมา
เยือนขอนแก่นจ้านวนมาก ส่งผลให้เกิดการค้าและการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน
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3. มีสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง โดยมีเด็กนักเรียนนักศึกษา จ้านวนกว่า 400,000 คน
เปิ ด สอนตั้ ง แต่ ก่ อ นวั ย เรี ย นจนถึ ง ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และมี ส ถาบั น ด้ า นการช่ า งตามมาตรฐานครบทุ ก ประเภท อาทิ เ ช่ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย วิทยาลัย
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ฯลฯ ท้าให้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาที่มีการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพและครอบคลุมทุกสาขา
4. เป็นศูนย์รวมบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั้งรัฐและเอกชน จ้านวน
3,339 เตียง อีกทั้ง มีคลินิกเอกชนร้านขายยา ที่มีมาตรฐานให้บริการอยู่เป็นจ้านวนมากและยังเป็นที่ตั้งของศูนย์การแพทย์ที่ส้าคัญ
ท้าให้มีความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดีมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
5. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการทั้งระดับส่วนกลางและภูมิภาคจ้านวนกว่า 400 แห่ง ท้าให้สามารถให้บริการแก่
ประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
6. มีสถานกงสุลที่เป็นเมืองแห่งมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน 4 แห่ง (1.สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 2.สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 3.สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ 4.สถาน
กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสาธารณรัฐเปรู) โดยจังหวัดขอนแก่นถือเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศไทยที่มีสถานกงสุลในต่างจังหวัดท้าให้เกิด
เครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เป็นต้น
7. เป็นศูนย์กลางการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม โดยมีศูนย์ประชุมสัมมนาขนาด 3,800 ที่นั่ง และมีโรงแรม
มาตรฐานสูงที่มีบริการด้านการจัดประชุมสัมมนา ระดับ 3-5 ดาว เปิดบริการมากกว่า 5 แห่งท้าให้มีความพร้อมในการรองรับ
การจัดประชุมสัมมนาในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
8. มีสถาบันการเงินในการเข้ามาลงทุนและให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 19 แห่ง 73
สาขา แบ่งเป็น ธนาคารกลางแห่งชาติ 1 ธนาคาร, ธนาคารรัฐบาล 6 ธนาคาร, ธนาคารพาณิชย์ 12 ธนาคาร เพื่อเชื่อมโยงด้าน
การค้าการลงทุน ซึ่งท้าให้เกิดสภาพคล่องในการบริหารจัดการด้านการเงิน
9. มีศูนย์ข่าวของสื่อสารมวลชนที่มีบทบาทในการถ่ายทอดข้อมูล ดังนี้
9.1 สื่อหนังสือพิมพ์ 36 แห่ง (หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง 15 แห่ง, หนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง,
ศูนย์ข่าวภาคอีสาน 5 แห่ง)
9.2 สื่อวิทยุกระจายเสียง (สถานีวิทยุหลัก 14 แห่ง, วิทยุชุมชน 211 แห่ง)
9.3 สื่อโทรทัศน์ (โทรทัศน์ 7 แห่ง, เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น 3 แห่ง)
9.4 ส้านักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่นที่ดูแลครอบคลุม 11 จังหวัด
10. มีสวนสาธารณะและบึงต่างๆ กระจายอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทั่วพื้นที่ 17.2 ตรม./คนส้าหรับการ
พักผ่อนและออกก้าลังกาย เป็นพื้นที่สีเขียวส้าหรับคนเมือง ท้าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีและมีมาตรฐาน
11. มีภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเพิ่มมากขึ้น ท้าให้
สามารถพัฒนาเมืองได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
จุดอ่อน (Weakness)
1. งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่มีน้อยกว่าความต้องการของประชาชน
2. ค่าครองชีพสูงขึ้นแต่ประชาชนมีรายได้จ้ากัดและมีแนวโน้มหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้น
3. มีสถานบันเทิงที่เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชนเพิ่มมากขึ้น
4. มีปัญหาด้านการใช้ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม ทั้งการจราจร มลพิษ ขยะ และน้้าเสียจากการ
เคลื่อนย้ายของประชากรเข้ามาในเมืองมากขึ้นทั้งจากการศึกษาต่อและการท้างาน
5. การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) โดยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป อยู่ที่ร้อยละ
14.66 ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลนครขอนแก่นตามข้อมูลทะเบียนท้องถิ่น (การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ Ageing
society หรือ Aging society) คือ การมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมชาย-หญิง มากกว่า 10% ของประชากรทั้งหมด
และเมื่ออยู่ที่ 20% ขึ้นไป จะเรียกว่า สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society)
6. ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อรองรับ
การเข้ามาของกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งการจัดประชุมสัมมนาและนิทรรศการในการเป็น MICE City
7. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีจ้านวนน้อย และขาดจุดเด่นและเอกลักษณ์
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โอกาส (Opportunity)
1. ขอนแก่ นเป็น พื้น ที่ที่ มีโ ครงการถนนและเส้ นทางรถไฟรางคู่ ตามแนวเส้ นทางอีส ต์เ วสต์ค อร์ ริด อร์ ที่
เชื่อมโยงจากอ้าเภอแม่สอด พิษณุโลก ขอนแก่น มุ่งสู่สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเวียตนาม โดยมีชุม
ทางอยู่ ที่ ข อนแก่ น นอกจากนั้ น ขอนแก่ น ยั ง เป็ น จุ ด เปลี่ ย นถ่ า ยสิ น ค้ า เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการกระจายสิ น ค้ า ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มประเทศลุ่มน้้าโขง อีกทั้งส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร : สนข. ได้ท้าการศึกษา
ออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท้าให้ขอนแก่นมีโอกาสใน
การพัฒนาพื้นที่และส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของขอนแก่น รวมทั้งแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองได้
2. นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐโดยจังหวัดขอนแก่นเป็น 1 ใน 5 จังหวัด (กรุงเทพฯ ภูเก็ต
พัทยา เชียงใหม่ และขอนแก่น) ที่ได้ถูกก้าหนดให้เป็น MICE City ตามที่ส้านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) หรือ TCEBก้าหนด ท้าให้ขอนแก่นมีโอกาสในการพัฒนาเมืองเพื่อพร้อมรับการจัดการประชุมและสัมมนา การ
พัฒนาแหล่ งท่อ งเที่ ยวเชิงวัฒ นธรรมและงานประเพณีให้ มีชื่อ เสีย งและเป็น ที่ยอมรับ ของนักท่ องเที่ ยวทั้ งชาวไทยแ ละชาว
ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
3. ขอนแก่ น ถู ก ก้ า หนดให้ เ ป็ น 1 ใน 3 นครแห่ งเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ICT City)
นอกเหนือจาก เชียงใหม่ และภูเก็ต เป็นที่ตั้งของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นศูนย์กลางด้านซอฟแวร์
เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครบวงจรของภูมิภาคและอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ท้าให้
ขอนแก่นมีโอกาสที่จะพัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนน้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้ในการส่งเสริมการค้า การลงทุน การบริหารจัดการ การบริการสาธารณะและการพัฒนาเมืองได้อย่างครอบคลุม และเข้าถึง
ได้ง่าย
4. ขอนแก่นเป็นเมืองเป้าหมาย 1 ใน 3 จังหวัด ตามโครงการ Smart City ของส้านักงานส่งเสริ ม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : SIPA อันประกอบด้วย 1) Smart Economy คือ เมืองที่เอื้อต่อการท้า
ธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการสร้างบริษัทใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล 2) Smart Environment คือ
เมืองที่ประหยัดพลังงาน Green building หรือการลดการใช้พลังงาน ลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3) Smart Governance
คือ เมืองที่บริหารจัดการโปร่งใส มีความร่วมมือ กับภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ 4) Smart Living คือเมืองที่น่าอยู่ มีความ
ปลอดภัย มีสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการศึกษาและด้านสุขภาพอนามัย 5) Smart Mobility คือ เมืองที่สามารถติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันได้อย่างสะดวกสบาย มีความคล่องตัว และมีความ ปลอดภัย 6) Smart People คือ เมืองที่ให้ความเท่าเทียมกันใน
สังคม มีสิ่งอ้านวยความสะดวกแก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้คนในเมืองมีส่วนร่วม ท้าให้ขอนแก่นมีโอกาสใน
การพัฒนาเมืองตามรูปแบบของ SIPA ที่สอดคล้องกับ Smart City ในรูปแบบของเทศบาลนครขอนแก่น
5. การปรับปรุงและซ่อมแซมสนามบินขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2559 เพื่อยกระดับเป็นสนามบินที่ได้
มาตรฐานสากล รวมทั้ ง การเพิ่ ม ตารางการบิ น ท้ า ให้ ข ยายโอกาสในการรองรั บ การเดิ น ทางของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว และผู้ ม า
ประชุมสัมมนาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากขึ้น
ภัยคุกคาม(Threats)
1. สภาวะโลกร้อน ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ท้าให้เกิดภาวะฝนแล้ง น้้าท่วม
2. การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านมีต้นทุนต่้ากว่า อีกทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์
แรงงานราคาถูก ท้าให้นักลงทุนย้ายฐานการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
3. การไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติสู่กลุม่ วัยรุ่นผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต ท้าให้เกิดปัญหา
สังคมและการเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่น
4. ภาวะเศรษฐกิจของเมือง-ประเทศหดตัว เนื่องจากภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจโลก
5. ประชากรแฝงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน และมีการเคลื่อนย้ายประชากรสูงซึ่งการ
อพยพ เคลื่อนย้ายของประชากร ท้าให้เกิดโรคต่าง ๆ
6. ปัญหายาเสพติด ก่อให้เกิดอาชญากรรม ปัญหาสังคม ปัญหาทีเ่ ป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ บั่นทอนความเจริญของท้องถิ่นและประเทศชาติ
7. ธุรกิจต่างถิ่น และการขยายตัวของธุรกิจในรูปแบบออนไลน์หรือที่เรียกว่าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (eCommerce) ส่งผลต่อวงการค้าท้องถิ่น จากการเข้ามาชิงส่วนแบ่งการตลาด
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
(1) นโยบายรัฐบาล
(1.1) ด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
1. การก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น
ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ชุดใหญ่ มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า
คสช. เป็นประธาน ได้เห็นชอบให้กระทรวงคมนาคมศึกษาพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ระบบรางขนาดมาตรฐาน 1.435 เมตร หรือ
สแตนดาร์ดเกจ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า วิ่งด้วยความเร็ว 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จ้านวน 2 เส้นทาง เพื่อเชื่อมเศรษฐกิจ
การค้ากับประเทศจีน ระยะทางรวม 1,392 กิโลเมตร วงเงินลงทุนรวม 741,460 ล้านบาท โดยเริ่มศึกษาเพิ่มเติมในปี 2558
ก่อสร้างได้ปี 2559 แล้วเสร็จปี 2564 จะเชื่อมการค้าจากจีนใต้ ผ่านลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์

ประโยชน์
– เพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งทางรถไฟ ลดระยะเวลาการเดินทาง ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งของประเทศ
และลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
– ช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น
– เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และท้องถิ่น
– ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
– เชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้า และบริการ ทั้งในพื้นที่ชนบท เมือง และระหว่างประเทศเข้าด้วยกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
FIRR = 5.90 %
EIRR = 24.55 %
ที่มา : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 โดย สนข.(29 กค.57)
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2. การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-โคราช-หนองคาย
ส้านักงานขนส่งและจราจร (สนข.) ได้เพื่อท้าการศึกษาและออกแบบโครงการรถไฟความเร็วสูงสาย
อีสาน ซึ่งเป็นการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 พื้นที่ย่อยที่ 3 สถานีกลางดง-สถานีนครราชสีมา มีผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนกว่า 300 คน ร่วมรับฟัง
โดยมีระยะเวลาศึกษา และออกแบบ 240 วัน แล้วเสร็จก่อนวันที่ 29 มกราคม 2557 โดยการศึกษาความเหมาะสมของเส้นทาง
รถไฟสายนี้ยึดแนวเขตเดิม และออกแบบ เมื่อผ่านภูเขาจุดตัดทางรถไฟ โดยเจาะเป็นอุโมงค์ และสร้างทางยกระดับ รวมทั้งปรับ
ระดับความลาดเอียงของตัวรางให้น้อยที่สุด โดยแนวเขตรางจะต้องเป็นเส้นตรง หรือมีโค้งน้อยที่สุด เนือ่ งจากขบวนรถไฟต้องใช้
ความเร็วสูง เฉลี่ย 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทางรวมทั้งสิน้ 256 กิโลเมตร จะมี
สถานีซึ่งเป็นที่จอดรับ-ส่งผูโ้ ดยสาร ที่สถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยา-สระบุร-ี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และสถานีนครราชสีมา
คิดค่าโดยสารเฉลี่ย 2.50 - 3 บาท ต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร

ผลการศึกษา
- ผลศึกษาการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) ในเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะทาง 615 กิโลเมตร ก้าหนดให้วิ่ง
ด้วยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง งบประมาณ 1.98 แสนล้านบาท เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับจีนไปยังท่าเรือ
แหลมฉบัง ที่อัตราค่าโดยสาร 2.1 บาทต่อคนต่อกิโลเมตร หากให้ความเร็วถึง 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะคิดค่าบริการ 2.5 บาท
ต่อคนต่อกิโลเมตร ทั้งนีร้ ถไฟความเร็วสูงส่วนที่อยู่ในประเทศลาวจะเริ่มก่อสร้างได้ในอีก 1 ปี ใช้ความเร็ว 200 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง เมื่อประเทศไทยก่อสร้างแล้วเสร็จก็สามารถเชื่อมต่อไปถึงประเทศจีน รวมถึงมาเลเซียได้ในอนาคต
- ส้าหรับผลการศึกษาเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะทาง 524.76 กิโลเมตร ค่าก่อสร้าง 203,730 ล้านบาท ระยะเวลา
ก่อสร้าง 3 ปี (2559-2562) ปริมาณผูโ้ ดยสาร 31,917 คน/วัน ในปี 2563 ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ 14.99% การให้บริการ
ขนส่งสินค้า (ในปี 2563 ที่เปิดบริการ) ช่วงแก่งคอย-ขอนแก่น รองรับการให้บริการ 12 ขบวนต่อวัน ช่วงขอนแก่น-หนองคาย
รองรับการให้บริการ 14 ขบวนต่อวัน
ที่มา : สานักนโยบายแผนการขนส่งและจราจร (http://www.otp.go.th) กระทรวงคมนาคม
(1.2) ด้านการปรับปรุงกฎหมาย
ค้าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557
นโยบายด้านการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้สอดคล้องต่อความเป็นจริงและความต้องการของประชาชน
เป็นธรรม คุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ทั้งต้องมีกระบวนการที่เข้าถึงง่าย ทันสมัยเป็นธรรม โดยมีนโยบาย ดังนี้
1. ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักและกฎหมายอื่นๆที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่
สอดคล้องต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยใช้กลไกหน่วยงานเดิมที่มีอยู่
2. การเพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท้ากฎหมายให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ทเี่ ปิดกว้างขึ้น และให้บุคลากรของ
หน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมสร้างในทางกฎหมาย การด้าเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความ
ก้าหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรับในหน่วยงานต่างๆ
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การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ที่มีการเปลี่ยนแปลงโดย
ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่มีการเริ่มจัดท้าในปี 2559 อีกทั้งระยะเวลาการ
จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น จากภายในเดือนมิถุนายน เป็นภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป ซึ่งส่งผลต่อการท้าจัด
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้
(1.3) ด้านการกระจายอานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ผลส้าเร็จของการผลักดันการกระจายอ้านาจในช่วงที่ผ่านมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๓ ได้กา้ หนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนถิ่นมีอ้านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการจัดท้าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นและมีความเป็นอิสระในการ
ก้าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินการคลังและมีอ้านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ โดยต้องค้านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนร่วมด้วย ทัง้ นี้ องค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นย่อมได้รับการส่งเสริมและการสนับสนุนให้มีความเข็มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระแบะตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา
ระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอ้านาจหน้าที่ และสามารถจัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การเพื่อ
การจัดท้าบริการสาธารณะตามอ้านาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า เป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างยิ่ง
พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งได้ประกาศใช้เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๘๔ ได้บัญญัติให้มีกฎหมายก้าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจ เพื่อให้การกระจายอ้านาจให้แก่ท้องถิ่นมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสาระส้าคัญ
ของพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจฯ เกี่ยวกับการก้าหนดอ้านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริหาร
สาธารณะและการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรขององค์กรปกครองท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒมิ ีจ้านวนฝ่ายละเท้ากันเพื่อท้าหน้าที่
ดังกล่าว
2. ความก้าวหน้าการด้าเนินการตามแผนกระจายอ้านาจให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการด้าเนินการการตามแผนการกระจายอ้านาจให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบตั ิการ
ก้าหนดขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๑) และ (ฉบับที่๒) ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการถ่ายโอน
ภารกิจ จ้านวน 226 งาน/โครงการ/กิจกรรม ถ่ายโอนบุคลากร 10,361 คนและจัดสรรรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ถึงปี พ.ศ.2558) จ้านวน 646,350 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.80 ของรายได้รัฐบาล และจากผลการศึกษาวิจัยของคณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่ามีผลส้าเร็จของการกระจายอ้านาจ กล่าวคือ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับตัว
และจัดบริการด้านต่างๆ ได้หลากหลายมากขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในบริการสาธารณะที่ได้รับจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งท้าให้กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานที่จ้าเป็นได้อย่างกว้างขวางและจากการส้ารวจ
ความพึงพอใจของประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจต่อการกระจายอ้านาจโดยรายละเอียดดังนี้
2.1 ประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อบริการสาธารณะต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ในช่วง
5-10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับบริการเดิมทีเ่ คยได้รับจากส่วนราชการภูมภิ าค (แสดงเป็นร้อยละของประชาชนที่พึง
พอใจหรือพึงพอใจอย่างมากต่อบริการสาธารณะที่ได้รับจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น)
 ด้านการศึกษา
ร้อยละ 63.0
 ด้านสาธารณะสุข
ร้อยละ 68.4
 ด้านสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 61.6
 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ร้อยละ 62.9 (ถนน ไฟทาง แหล่งน้้า ฯลฯ)
2.1.1 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างราวร้อยละ 66.8 มองว่า องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนได้ตรงจุดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
2.1.2 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างราวร้อนละ 71.3 เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนถิ่นให้ความใส่ใจและ
ท้างานแบบปรึกษาหารือกับประชาชนและภาคส่วนต่างๆ
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2.1.3 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างราวร้อยละ 64.8 ต้องการท้างานมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพราะเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งใจท้างานจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาขน
2.1.4 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างราวร้อยละ 59.0 เห็นว่าควรให้การสนับสนุนแก่องค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อไป ด้วยการจ่ายภาษีอากรให้ เพราะองค์กรปกครองส่วนถิน่ ท้างานคุ้มค่าเงินภาษีอากรของพวกเขา
2.1.5 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างราวร้อยละ 75.0 เห็นว่าไม่ควรยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขา
2.2 การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายตาม
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาล โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพื่อใช้ในการบริหารงานและพัฒนา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ถึงปัจจุบัน เพิ่มจากร้อยละ 20.68
ของรายได้รัฐบาลทั้งหมด เป็นร้อยละ 27.77 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แสดงให้เห็นถึงการใช้จ่ายงบประมาณในการ
พัฒนาและบริหารงานผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 2557
จากสถิติเงินอุดหนุนที่เทศบาลได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับเงินอุดหนุนทั้งประเทศ พบว่ามีแนวโน้มเป็น
ทิศทางเดียวกันกับเงินอุดหนุนที่รฐั บาลจัดสรรให้
สถิติเงินอุดหนุนที่เทศบาลได้รบั เทียบกับประมาณการเงินอุดหนุน
ชื่อแกน

1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
รายรับจริ ง

2548
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2553

2554

2555

2556

96,792 106,83 127,98 382,42 362,84 110,22 140,43 134,17 435,46

ตามเทศบัญญัติ 78,604 82,312 100,00 356,52 410,50 189,50 173,27 140,00 401,06

ที่มา : ส้านักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น
จากแผนภูมิเชิงเส้นแสดงการเปรียบเทียบระหว่างการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ
กับเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ารายรับเงินอุดหนุนทั่วไปที่เทศบาล
นครขอนแก่ น ได้ รั บ มี ทิ ศ ทางเดี ย วกั บ การจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น ระดั บ ประเทศ โดยสั ง เกตได้ จ ากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป
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ตั้งแต่งบประมาณปี 2548 ถึงปี 2552 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั เงินอุดหนุนเพิม่ ขึน้ และลดลงในปี 2553 และเพิ่มขึ้น
ในปี 2554 เป็นต้นมา
หากพิจารณากราฟสถิติเงินอุดหนุที่เทศบาลได้รับเทียบกับประมาณการเงินอุดหนุนของเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 จนถึงปีงบประมาณ 2556 เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.60 และ
ถ้าเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจริงกับประมาณการเงินอุดหนุนในเทศบัญญัติ พบว่าในงบประมาณปี
2552 ถึงงบประมาณปี 2555 เทศบาลนครขอนแก่น มีการประมาณการเงินอุดหนุนที่ได้รบั จัดสรรสูงกว่าเงินอุดหนุนที่ได้รบั จริง
เฉลี่ยร้อยละ 18.13 ซึ่งส่งผลให้เทศนครขอนแก่น ต้องมีการประมาณการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให้ใกล้เคียงกับ เงิน
อุดหนุนรับจริงที่ผ่านมา
2. ด้านเศรษฐกิจ
2.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดขอนแก่น
(หน่วย : ล้านบาท)
2553
2554
2555
2556
2557
สาขาการผลิต
(2010)
(2011)
(2012)
(2013)
(2014)
ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
การประมง
ภาคนอกเกษตร
การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน
อุตสาหกรรม
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ

การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ
รวมทั้งการประกัน สังคมภาคบังคับ
การศึกษา
การบริการด้านสุขภาพและสังคม
การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท)
ประชากร (1,000 คน)

17,329
16,520
809
134,945
1,304
60,549
2,485
8,203

19,581
18,775
806
141,353
1,408
61,504
2,487
7,996

22,600
21,763
837
164,010
1,351
72,489
2,869
10,248

26,562
25,547
1,015
159,781
1,271
68,114
3,189
8,480

23,704
22,571
1,133
163,644
1,180
73,241
3,394
7,587

14,527

15,219

17,568

17,633

18,820

1,883
4,328
5,948
8,150

2,190
5,108
6,471
8,347

2,245
4,892
7,443
8,630

2,469
4,789
9,025
8,228

2,426
4,671
10,092
6,756

7,499

8,085

10,597

9,519

7,624

14,845
3,940
1,086
197
152,274
87,463
1,741

16,686
4,380
1,223
249
160,935
92,410
1,742

18,731
5,113
1,394
440
186,610
107,166
1,741

19,859
5,333
1,496
375
186,343
106,982
1,742

20,542
5,611
1,513
187
187,348
107,565
1,742

ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส้านักนายกรัฐมนตรี
Source : Office of the National Economic and Social Development Board, Office of the Prime Minister
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ตารางแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
TSIC
ชื่อ
A
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
B
การประมง
C
การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน
D
อุตสาหกรรม
E
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
F
การก่อสร้าง
G
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยาน
ยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของ
ใช้ในครัวเรือน
H
โรงแรมและภัตตาคาร
I
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
J
ตัวกลางทางการเงิน
K
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และ
บริการทางธุรกิจ
L
การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกัน
ประเทศ รวมทั้งการประกัน สังคมภาคบังคับ
M
การศึกษา
N
การบริการด้านสุขภาพและสังคม
O
การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วน
บุคคลอื่น ๆ
P
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
รวม
ที่มา : กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

เขต 1
1
1
140
64
234

เขต 2
7
153
1
90
321

เขต 3
3
116
105
277

เขต 4
1
2
152
2
94
304

รวม
12
3
561
3
353
1,136

623
31
4
194

439
45
7
144

507
32
6
248

722
33
11
241

2,291
141
28
827

-

-

-

-

-

5
211

3
5
189

8
1
201

8
6
207

26
17
808

1
1,516

1,404

1,504

1,783

1
6,207

7

ผลการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดขอนแก่น ปี 2553 – 2557 เพิ่มขึ้น จาก 152,274 ล้านบาท เป็น
187,348 ล้านบาท เพิ่มขึ้น โดยในปี 2557 ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่มีมูลค่ามากที่สุดคือด้านอุตสาหกรรม มูลค่า 73,241 ล้าน
บาท รองลงมาคือด้านการศึกษา มูลค่า 20,542 ล้านบาท และอันดับสาม คือด้านการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน มูลค่า 18,820 ล้านบาท แต่หากพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวม
ต่อประชากร 1,000 คน พบว่าแต่ละปีไม่มีความแตกต่างกัน
ในส่วนของตารางแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมเขตเทศบาลนครขอนแก่น มูลค่ารวม 6,207 ล้านบาท พบว่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมสูงสุดคือด้านโรงแรมและภัตตาคาร มูลค่า 2,291 ล้านบาท รองลงมาคือด้านการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน มูลค่า 1,136 บาท และอันดับสาม คือด้านการให้บริการ
ชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ มูลค่า 808 ล้านบาท ซึ่งผลการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมดังกล่าวแสดงให้เห็น
ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านโรงแรมและภัตตาคารในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับจังหวัดมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 94.44 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดขอนแก่น ในขณะที่ด้านการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.04 ของของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าว ส่งผลให้เทศบาลนครขอนแก่นมีการวางแผนแนวนโยบายการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจต่อไป
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2.2 การท่องเที่ยว
รายการ
2554
(2011)
จานวนผู้เยี่ยมเยือน
3,210,374
ชาวไทย
3,158,862
ชาวต่างประเทศ
51,512
จานวนนักท่องเที่ยว
2,048,346
ชาวไทย
2,014,680
ชาวต่างประเทศ
33,666
จานวนนักทัศนาจร
1,162,028
ชาวไทย
1,144,182
ชาวต่างประเทศ
17,846

2555
(2012)
3,247,176
3,192,054
55,122
2,120,092
2,082,763
37,329
1,127,084
1,109,291
17,793

2556
(2013)
3,593,042
3,531,828
61,214
2,356,736
2,316,175
40,561
1,236,306
1,215,653
20,653

2557
(2014)
3,669,884
3,609,152
60,732
2,392,986
2,352,917
40,069
1,276,898
1,256,235
20,663

2558p
(2015)
3,881,646
3,818,917
62,729
2,493,113
2,452,004
41,109
1,388,533
1,366,913
21,620

ระยะเวลาพานักเฉลี่ยของ
นักท่องเที่ยว (วัน)

2.72

2.68

2.64

2.62

2.61

ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)
ผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
นักท่องเที่ยว
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
นักทัศนาจร
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ

2.72
2.31

2.68
2.47

2.64
2.42

2.62
2.43

2.61
2.43

1,159
1,153
1,553
1,235
1,228
1,699
798
796
915

1,257
1,252
1,587
1,343
1,337
1,735
825
825
826

1,287
1,282
1,600
1,375
1,369
1,755
844
843
863

1,319
1,314
1,652
1,412
1,406
1,810
860
859
910

1,364
1,358
1,710
1,465
1,459
1,877
889
888
939

7,794
7,646
148

8,560
8,386
174

9,588
9,398
190

9,942
9,747
195

10,756
10,549
208

5,555
40.36
1,088,876
1,065,209
23,667

5,790
44.61
1,153,506
1,129,024
24,482

6,801
46.07
1,352,768
1,323,385
29,383

6,588
48.64
1,389,655
1,360,468
29,187

6,603
51.33
1,462,423
1,432,172
30,251

รายได้จากการท่องเทีย่ ว (ล้านบาท)

ผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
สถานประกอบการที่พักแรม
จานวนห้อง
อัตราการเข้าพัก (%)
จานวนผู้เข้าพักแรม
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ

หมายเหตุ:
1. ปี 2552 มีอัตราการตอบกลับแบบสอบถามเฉลี่ยของสถานประกอบการพักแรมทั้งประเทศ ร้อยละ 35.19
2. ปี 2553 มีอัตราการตอบกลับแบบสอบถามเฉลี่ยของสถานประกอบการพักแรมทั้งประเทศ ร้อยละ 49.09
3. ปี 2554 มีอัตราการตอบกลับแบบสอบถามเฉลี่ยของสถานประกอบการพักแรมทั้งประเทศ ร้อยละ 46.84
4. ปี 2556 มีอัตราการตอบกลับแบบสอบถามเฉลี่ยของสถานประกอบการพักแรมทั้งประเทศ ร้อยละ 42.89
5. ปี 2557 มีอัตราการตอบกลับแบบสอบถามเฉลี่ยของสถานประกอบการพักแรมทั้งประเทศ ร้อยละ 43.98
6. ปี 2558 มีอัตราการตอบกลับแบบสอบถามเฉลี่ยของสถานประกอบการพักแรมทั้งประเทศ ร้อยละ 44.81
ที่มา: กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น จากปี 2554- 2558 พบว่า
- จ้านวนผู้มาเยี่ยมเยือนส่วนใหญ่เป็นชาวไทย เพิ่มขึ้น จ้านวน 660,055 คน คิดเป็นร้อยละ 20.98 ชาว
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น จ้านวน 11,217 คน คิดเป็นร้อยละร้อยละ 21.76 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนแล้ว พบว่าเป็นชาว
ต่างประเทศมากกกว่า
- จ้านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ พบว่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นไม่แตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวชาวไทย
เพิ่มขึ้น จ้านวน 437,324 คน คิดเป็นร้อยละ 21.71 ในขณะที่จ้านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีจ้านวนเพิ่มขึ้นเป็น
437,324 คน คิดเป็นร้อยละ 21.70
- จ้านวนนักทัศนาจร พบว่าเป็นชาวไทยเพิ่มขึ้น จ้านวน 222,731 คน คิดเป็นร้อยละ 19.46 ในขณะที่ ชาว
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น จ้านวน 3,774 คน คิดเป็นร้อยละ 21.15
- หากพิจารณารายได้จากการท่องเที่ยว พบว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้นเพียง ร้อยละ 2,903 ล้านบาท
คิดเป็นร้อนละ 37.96 ในขณะที่รายได้จากนักท่องชาวต่างประเทศสร้างรายได้เพิ่มขึ้น จ้านวน 60 ล้านบาทต่อปี คิดเป็น
ร้อนละ 40.54
ซึ่งผลจากการวิเคราะห์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวดังกล่าว ท้าให้เทศบาลนครขอนแก่นมีการวางแผนส่งเสริมโครงการ/
กิจกรรมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
2.3 รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สนิ ของครัวเรือนจังหวัดขอนแก่น

จากกราฟเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือน ปี 2554 -2558 ของประชาชนในจังหวัด
ขอนแก่น พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น มากกว่าค่าใช่จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน หากพิจารณาผลต่างของรายได้และ
ค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนในปี 2558 พบว่ารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 4,457 บาท คิด ค่าใช้จ่ายเป็นร้อยละ 79.11 ของรายได้ต่อ
ครัวเรือน ซึ่งส่งผลให้เทศบาลนครขอนแก่น มีการวางแผนโครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมอาชีพหรือเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงด้วย
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3. ด้านการจัดการผังเมืองรวม
ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่ต้าบลบ้านค้อ ต้าบลส้าราญ ต้าบลศิลา ต้าบลแดงใหญ่ ต้าบลในเมือง
ต้าบลบ้านเป็ด ต้าบลบึงเนียม ต้าบลพระลับ ต้าบลเมืองเก่า ต้าบลบ้านหว้า และต้าบล ท่าพระ อ้าเภอเมืองขอนแก่น ผังเมือง
รวมเมืองขอนแก่น ฉบับที่ 432 (พ.ศ.2542) ได้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นฉบับใหม่ อยู่ใน
ระหว่างปรับปรุงผัง ขั้นตอนด้าเนินงานตามกฎหมายอยู่ในขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการผังเมือง (พิจารณาร่างผังเมืองรวม)

ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมเพื่อก้าหนดแนวทางพัฒนาทางกายภาพในมิติพื้นที่
เนื่องจากผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น ฉบับที่ 432 (พ.ศ. 2542) ได้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ ผังเมือง
รวมเมื อ งขอนแก่ น ฉบั บ ใหม่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งปรั บ ปรุ ง ผั ง ในระหว่ า งนี้ เ ทศบาลนครขอนแก่ น ได้ ใ ช้ แ นวทางตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0706/12639 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ ซึ่งก้าหนดนโยบายและมาตรการให้องค์กรปกครองท้องถิ่นด้าเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
โดยอาศัยอ้านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินไปพลางก่อน กรณีที่ยังไม่มี
ข้อบัญญัติท้องถิ่นใช้บังคับในการพิจารณาอนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ขออนุญาตด้าเนินการหรือประกอบกิจการใด
ๆ ตามกฎหมายเฉพาะเพื่อการนั้นๆ และกฎหมายเฉพาะดังกล่าวได้ให้อ้านาจกับเจ้า พนักงานท้องถิ่นในการใช้ดุลพินิจที่จะ
พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตไว้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นค้านึงถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่
ได้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับแล้วประกอบการพิจารณาในการใช้ดุลพินิจด้วย ดังนั้น การก้าหนดแนวทางพัฒนาทางกายภาพ
ในมิติพื้นที่ เทศบาลนครขอนแก่นได้ก้าหนดพื้นที่เฉพาะที่จะท้าการพัฒนา และอาศัยอ้านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาล
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4. ด้านเทคโนโลยี
การใช้เทคโนโลยีของคนขอนแก่น
ในปี 2558 คนจั งหวัด ขอนแก่นที่มี อายุตั้ งแต่ 6 ปีขึ้น ไป มี การใช้คอมพิวเตอร์ อิ นเตอร์เน็ต และ
โทรศัพท์มือถือ เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 จากเดิมร้อยละ 36.11 34.95 และ 80.27 เป็นร้อยละ 38.13 39.19 และ 83.32 ตามล้าดับ

เมื่อพิจารณาถึงการใช้คอมพิวเตอร์ พบว่า ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปของจังหวัดขอนแก่น มีสัดส่วนการใช้คอมพิวเตอร์สูงขึ้น จาก
ร้อยละ 30.24 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 38.13 ในปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับภาคและประเทศ ก็พบว่า จังหวัดขอนแก่นมี
สัดส่วนสูงกว่าทั้งระดับภาคและประเทศ

เมื่อพิจารณาถึงการใช้อินเตอร์เน็ต พบว่า ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปของจังหวัดขอนแก่น มีสัดส่วนการใช้อินเตอร์เน็ตสูงขึ้น จาก
ร้อยละ 23.53 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 39.19 ในปี 2558 และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับภาคและประเทศ ก็พบว่า จังหวัด
ขอนแก่นมีสัดส่วนการใช้อินเตอร์เน็ตสูงกว่าทั้งระดับภาคและประเทศ
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ส้าหรับการมีโทรศัพท์มือถือ พบว่า ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปของจังหวัดขอนแก่น มีสัดส่วนการมีโทรศัพท์มือถือสูงขึ้น จากร้อย
ละ 57.84 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 83.32 ในปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับภาคและประเทศ ก็พบว่า จังหวัดขอนแก่นมี
สัดส่วนการมีโทรศัพท์มือถือสูงกว่าทั้งระดับภาคและประเทศ

จากการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มขึ้นของการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และ โทรศัพท์มือถือ ส่งผลให้เทศบาลนครขอนแก่นมี
การวางระบบพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นด้านสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
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5. ด้านการจราจร
ดัชนีการจราจรติดขัดและความหนาแน่นการจราจร (การขนส่งและโลจิตติกส์) ปี 2558
หมายเลข
ทางหลวง

หมายเลข
ตอนควบคุม

ชื่อตอน

จังหวัด

ค่าดัชนี

ความ
หนาแน่น

2

404

ท่าพระ - ขอนแก่น

ขอนแก่น

0.23

52.59

2

405

ขอนแก่น - หินลาด

ขอนแก่น

0.34

25.98

12

801

บ้านฝาง - ขอนแก่น

ขอนแก่น

0.34

35.22

12

802

ขอนแก่น - พรหมนิมติ ร

ขอนแก่น

0.19

50.14

230

101

ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก

ขอนแก่น

0.29

20.64

230

102

ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ขอนแก่น

0.16

7.73

2131

100

ขอนแก่น - บ้านสะอาด

0.15

48.62

ขอนแก่น

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
จากความหนาแน่นของถนนในจังหวัดขอนแก่น พบว่าถนนทางหลวงที่ผ่านเขตเทศบาลนครขอนแก่น มี 7 สาย
โดยถนนที่มีความหนาแน่นมากที่สุด คือทางหลวงหมายเลข 2 ช่วงท่าพระ – ขอนแก่น มีความหนาแน่นมากที่สุด มีค่าความ
หน่าแน่น 52.59 คัน/กิโลเมตร/ชั่วโมง รองลงมาคือทางหลวงหมายเลข 12 ช่วงขอนแก่น – พรหมนิมิต มีค่าความ
หนาแน่น 50.14 คัน/กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งผลของความหนาแน่นการจราจรดังกล่าว ส่งผลต่อนโยบายการบริหารการพัฒนา
ด้านระบบขนส่งและการพัฒนาผังเมืองของเทศบาลนครขอนแก่น ที่สอดคล้องกับสภาพการจราจรในปัจจุบัน
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2561 -2564
ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

ยช.2

ยช. 1

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉ.12

ผศ.ย.1

ผศ.ย.2

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด

ยช.3
ผศ.ย.3

ผศ.ย.4

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลนคร
ขอนแก่น

ย.อปท.2

ยจ.3

ย.2

ย.3

ป.1

ป.2

ป.3

ย.4
ป.4

ย.อปท.5

ผศ.ย.10

ผศ.ย.9

ผศ.ย.8

ยกจ. 4

ยจ.4

ย.อปท.4

ย.อปท.3

ย.1

ผศ.ย.7

ยจ.6

ยจ.5

ย.อปท.8

ย.อปท.7

ย.อปท.6
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ย.อปท.1

ผศ.ย.6

ยช.6

ยช.5

ยกจ. 3

ยจ.2

ยจ. 1

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของอปท.ใน
เขตจังหวัด

ผศ.ย.5

ยกจ. 2

ยกจ. 1

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยช.4

ย.5

ย.6

ย.7

ย.8

ย.9

ย.10

ป.6

ป.7

ป.9

ป.10

ป.11

ป.13

ป.12

ป.14

ป.5

ป.8

ป.15
แผนงาน

ผลผลิต/โครงการ

ผ.1

135

ผ.2

ผ.3

ผ.4

ผ.5

ผ.6

ผ.7

ผ.8

ผ.9

ผ.10

ผ.11

55

192

36

4

111

128

60

245

30

12
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คาอธิบายคาย่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย
รหัส
คาอธิบาย
ยช.1
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยช.2
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยช.3
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน
ยช.4
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
ยช.5
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยช.6
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
รหัส
คาอธิบาย
ผศ.ย.1
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ผศ.ย.2
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเลื่อมล้าในสังคม
ผศ.ย.3
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ผศ.ย.4
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผศ.ย.5
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ผศ.ย.6
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
ผศ.ย.7
การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์
ผศ.ย.8
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ผศ.ย.9
การพัฒนาภาค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ
ผศ.ย.10
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
รหัส
คาอธิบาย
ยกจ.1
ยกระดับการผลิต เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยกจ.2
การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ยกจ.3
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยกจ.4
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
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ยุทธศาสตร์จังหวัด
รหัส
คาอธิบาย
ยจ.1
การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
ยจ.2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยจ.3
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยจ.4
ยจ.5
ยจ.6

การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และ
อาเซียน
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด
รหัส
คาอธิบาย
ย.อปท.1
การพัฒนาเมืองและชุมชน
ย.อปท.2
การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
ย.อปท.3
การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ย.อปท.4
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ย.อปท.5
การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ย.อปท.6
การเสริมสร้างสุขภาวะ
ย.อปท.7
การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ย.อปท.8
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
รหัส
คาอธิบาย
ย.1
พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของ
ภูมิภาค
ย.2
ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อน้ามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
ย.3
ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
ย.4
พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืนฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุน
และนครแห่งการอยู่อาศัย
ย.5
พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
ย.6
สร้างสังคมที่เอืออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
ย.7
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
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รหัส
ย.8
ย.9
ย.10
แผนงาน
รหัส
ผ.1
ผ.2
ผ.3
ผ.4
ผ.5
ผ.6
ผ.7
ผ.8
ผ.9
ผ.10
ผ.11

คาอธิบาย
สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติ
ของการพัฒนา
พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะ

คาอธิบาย
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานงบกลาง
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map)

แบบ ยท.02

วิสัยทัศน์

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลนคร
ขอนแก่น

ย.1

ย.2

ย.3

ป.1

ป.2

ป.3

ย.4
ป.4

เป้าประสงค์

ปม.3

ปม.2

ย.6

ย.7

ย.8

ย.9

ย.10

ป.6

ป.7

ป.9

ป.10

ป.11

ป.13

ป.12

ป.14

ป.5

ป.8

ปม.4

ปม.8

ปม.5
ปม.6

ปม.9
ปม.10

ปม.7

ป.15

ปม.15
ปม.11
ปม.12

ปม.17

ปม.13
ปม.14

ปม.16
ปม.18
ปม.19
ปม.20
ปม.21

แผนงาน

ผ.1

ผ.2

ผ.3

ผ.4

ผ.5

ผ.6

ผ.7

ผ.8

ผ.9

ผ.10

ผ.11

ผลผลิต/โครงการ

135

55

192

36

4

111

128

60

245

30

12

132

ค่าเป้าหมาย

ปม.1

ย.5
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คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
รหัส
คาอธิบาย
ย.1
พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของ
ภูมิภาค
ย.2
ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
ย.3
ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
ย.4
พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการ
ลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
ย.5
พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
ย.6
สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
ย.7
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
ย.8
สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติ
ของการพัฒนา
ย.9
พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
ย.10
พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะ
เป้าประสงค์
รหัส
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ป.7
ป.8
ป.9
ป.10

คาอธิบาย
เป็นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้าของภูมิภาค
เป็นนครที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ AEC
มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและแก้ปัญหา
การจราจรในเขตเมืองได้
มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน
เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)
เป็นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญา และทางสังคม
มีการศึกษาที่มีคุณภาพ (ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงได้
ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ)มีส่วนร่วมในการจัดการบ้านเมือง
และเป็นเจ้าของเมืองมากขึ้น
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รหัส
ป.11
ป.12
ป.13
ป.14
ป.15

คาอธิบาย
มีหน่วยงานในกากับ เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมของเทศบาล
มีนวัตกรรมการบริการใหม่ๆที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ และผู้รับบริการ
มีโครงสร้างองค์กร(ส่วนราชการ)ที่เอื้อต่อภารกิจของเทศบาล
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย
รหัส
ปม.1
ปม.2
ปม.3
ปม.4
ปม.5
ปม.6
ปม.7
ปม.8
ปม.9
ปม.10
ปม.11
ปม.12
ปม.13
ปม.14
ปม.15
ปม.16
ปม.17

คาอธิบาย
ระดับความสาเร็จของการเป็น MICE City และ Event City
ความสาเร็จในการเป็นนครแห่งฐานที่มั่นทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานโอทอประดับสามดาวขึ้นไป
ระดับของความสาเร็จในการพัฒนาระบบขนส่งมวนชนให้มีประสิทธิภาพ
ระดับของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยาย ตัวของที่อยู่อาศัยและการ
ลงทุน
จานวนพื้นที่เฉพาะและเหมาะสมที่ได้รับการพัฒนา
อัตราของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมลดลง
ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถลดการ
พึ่งพิงได้
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของกระบวนการดาเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง
(DM , HT)
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
จานวนเด็กและเยาวชนชายขอบได้รับพัฒนาคุณภาพชีวิตและได้รับการศึกษานอกระบบ
ตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง
จานวนของกลุ่มภาคประชาชนที่มีศักยภาพในการเข้ามามีสวนร่วมในการพัฒนาเมือง
จานวนชุมชน ต่อภารกิจของเทศบาลที่ดาเนินการโดยภาคประชาชน
ระดับความสาเร็จของการจัดตั้งหน่วยงานในกากับ
ระดับความสาเร็จการดาเนินงานนวัตกรรมการบริการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินรางวัลใน
ระดับประเทศ
ระดับความสาเร็จในการปรับโครงสร้างองค์กรเทศบาลที่สอดคล้องกับภารกิจและ
ผู้ปฏิบัติงานยอมรับ
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รหัส
ปม.18
ปม.19
ปม.20
ปม.21
ปม.22
แผนงาน
รหัส
ผ.1
ผ.2
ผ.3
ผ.4
ผ.5
ผ.6
ผ.7
ผ.8
ผ.9
ผ.10
ผ.11

คาอธิบาย
ร้อยละผลเฉลี่ยถ่วงน้าหนักผลสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร
ร้อยละของรายได้ที่จัดเก็บเองต่อรายได้ทั้งหมด
ระดับความสาเร็จของการจัดการระบบฐานข้อมูล
ร้อยละของคะแนนรวม LPA
ร้อยละของเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความสาคัญต่อการบริหารจัดการ

คาอธิบาย
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานงบกลาง

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

1 . การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคง
และมีความ
สามารถ
ทางการแข่งขัน

7. การสร้าง
เสริมทุนทาง
สังคมให้
เข้มแข็งและ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการ
แข่งขันภายใต้
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

1. พัฒนา
นครขอน
แก่นเป็น
นครแห่งการ
ประชุม
สัมมนาและ
เป็นศูนย์
กลางพาณิช
ยกรรมของ
ภูมิภาค

1.เป็นนคร
แห่งเทศกาล
การจัด
ประชุมและ
สัมมนา การ
แสดงสินค้า
ของภูมิภาค

1.ระดับ
ความสาเร็จ
ของการ
สนับสนุน
กิจกรรม
MICE
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ค่าเป้าหมาย
62
63

64

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

มาก มาก มาก มาก เพิ่มขึ้นปีละ
กว่า กว่า กว่า
กว่า 1 ระดับ
หรือ หรือ หรือ หรือ
เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ
2
3
4
5

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิด ชอบ
หลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

พัฒนานคร
ขอนแก่น
เป็นนคร
แห่งการ
ประชุม
สัมมนาและ
ศูนย์กลาง
พาณิชย
กรรม

นครขอน
แก่นเป็น
เมืองแห่ง
การประ
ชุมสัมมนา
และ
พาณิชย
กรรม

สานักปลัด
เทศบาล

สานักการช่าง
กองวิชา การ
และแผนงาน
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด
1 . การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคง
และมีความ
สามารถ
ทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
2. ส่งเสริม 2.เป็นนครที่ 2. ความ
พัฒนาศิลป มั่นทาง
สาเร็จในการ
วัฒนธรรม วัฒนธรรม เป็นนครแห่ง
ร่วมสมัยให้ ร่วมสมัย
ฐานที่มั่น
มีคุณค่าเพื่อ
ทางศิลป
นามา
วัฒน
ขับเคลื่อน
ธรรมร่วม
ยุทธศาสตร์
สมัย
เมือง
ประกอบ ด้วย
ตัวชี้วัดย่อย
3 ตัว
2.1ร้อยละ
การพัฒนา
พื้นที่บึงแก่น
นครให้เป็น
อัตลักษณ์
เมืองโดย
ผ่านมิติ
ทางวัฒน
ธรรมและ

เชื่อมโยงกับ
พื้นที่
วัฒนธรรมอื่น

61

75

ค่าเป้าหมาย
62
63

80

85

64

90

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ต่อปี

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

ส่งเสริม
พัฒนาศิลป
วัฒนธรรม
ร่วมสมัย ให้
มีคุณค่าและ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
เมือง

นครขอน
แก่นเป็น
นครแห่ง
การประ
ชุมสัมมนา
และเป็น
ศูนย์ กลาง
พา ณิชย
กรรมของ
ภูมิภาค

หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิด ชอบ
สนับสนุน
หลัก
สานัก
สานักการช่าง
การศึกษา
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ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
7. การสร้าง
เสริมทุนทาง
สังคมให้เข้ม
แข็งและ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการ
แข่งขันภายใต้
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้า
ประสงค์

7. การสร้าง 3. ส่งเสริม 3.
เสริมทุนทาง ผู้ประกอบก ผู้ประกอบก
สังคมให้เข้ม ารเพื่อเพิ่ม ารวิสาหกิจ
แข็งและพัฒนา
ชุมชนได้รับ
มูลค่า
เศรษฐกิจ
การพัฒนา
ชุมชนเพื่อการ วิสาหกิจ
ศักยภาพ
แข่งขันภายใต้ ชุมชน
เพื่อรองรับ
หลักปรัชญา
AEC
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
2.2 จานวน
กิจกรรม/
โครงการ ที่
แสดง ออก
ถึงอัตลักษณ์
ของเมือง
2.3 จานวน
กิจกรรม/
โครงการ ที่
แสดง ออกถึง
ศิลปวัฒน
ธรรมร่วม
สมัย
3.จานวน
ผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับ
มาตรฐานโอ
ทอป ระดับ
สามดาวขึ้น
ไป

ค่าเป้าหมาย

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

61

62

63

64

6

6

8

10

เพิ่มขึ้นปีละ 2
กิจกรรม /
โครงการในสาม
ปีหลัง

5

6

7

8

เพิ่มขึ้นปีละ 1
กิจกรรม/
โครงการ

3

4

5

6

เพิ่มขึ้นปีละ 1
ผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิด ชอบ
หลัก

ส่งเสริมและ
เพิ่มมูลค่า
วิสาหกิจ
ชุมชน

วิสาหกิจ
ชุมชนที่
ได้รับการ
สนับสนุน
และเพิ่ม
มูลค่า

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

หน่วยงาน
สนับสนุน
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1 . การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคง
และมีความ
สามารถ
ทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัด
จังหวัด
5 : การเพิ่ม
2. การพัฒนา
ศักยภาพของ โครงสร้าง
เมืองเพื่อ
พื้นฐาน
เชื่อมโยงโอกาส
จากกลุ่ม
ประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้า
โขง และ
อาเซียน

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
4.มีระบบ
4.ระดับ
ขนส่ง
ความสาเร็จ
มวลชนที่มี ของระบบ
ประสิทธิภา ขนส่งที่มี
พ เพื่อ
ประสิทธิ
รองรับการ ภาพ เพื่อ
ขยายตัวของ รองรับการ
เมืองและ
ขยายตัวของ
แก้ปัญหา
เมืองและ
การจราจร การ
ในเขตเมือง แก้ปัญหา
ได้
จราจรใน
เขตเมือง

60
มีผล
การ
ศึกษา
ทบ
ทวน
ระบบ
ขนส่ง
มวลชน
นาไป
ปฏิบัติ
/ศึกษา

ค่าเป้าหมาย
61
62
ความ
ก้าวห
น้า
ของ
การ
ผลักดั
น
โครงก
าร

มีการ
สนับส
นุนงบ
ประม
าณทั้ง
จากรัฐ
บาล
หรือผู้
ร่วมลง
ทุน
หรือ
วิธี
การ
อื่นๆ

63

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

มีผล เพิ่มขึ้นปีละ 1
การ
ระดับ
ศึกษา
ทบ
ทวน
ระบบ
ขนส่ง
มวลชน
และ
การมี
ส่วน
ร่วม
ของ
ทุก
ภาค
ส่วน

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

พัฒนาระบบ
Logistic
ระบบขนส่ง
มวลชนและ
โครงสร้าง
พื้นฐาน

มีระบบ
ขนส่ง
มวลชนและ
โครงสร้าง
พื้นฐานที่ดีมี
คุณภาพ
และพื้นที่
เฉพาะได้รับ
การพัฒนา

หน่วยงาน
รับผิด ชอบ
หลัก
สานักการ
ช่าง

หน่วยงาน
สนับสนุน
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ยุทธ
ศาสตร์
เทศบาล
4. พัฒนา
ระบบ
Logistic
ระบบขนส่ง
มวลชนและ
โครงสร้าง
พื้นฐานให้
เป็นนคร
แห่งการ
ลงทุนและ
นครแห่ง
การอยู่
อาศัย

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

61

ค่าเป้าหมาย
62
63

5.มีระบบ
สาธารณูปโภ
คพื้นฐานที่ดี
เพื่อรองรับ
การขยายตัว
ของที่อยู่
อาศัยและ
การลงทุน

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

64

5.ระดับของ
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานที่ดี
เพื่อรองรับ
การขยาย
ตัวของที่อยู่
อาศัยและ
การลงทุน

ระ
ดับ
1

ระ
ดับ
2

ระ
ดับ
3

ระ
ดับ
4

เพิ่มขึ้นปีละ
1 ระดับ

6.จานวน
พื้นที่เฉพาะ
และ
เหมาะสมที่
ได้รับการ
พัฒนา

3

4

5

6

เพิ่มขึ้นปีละ
1 พื้นที่

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิด ชอบ
หลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน
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เป้า
ประสงค์

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

3 : การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่
ยั่งยืน

4 การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวด
ล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

5. พัฒนา
และรักษา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
ให้อยู่ใน
ระดับ
มาตรฐาน
สากล

6.เป็นนครสี
เขียวและ
มลภาวะต่่า
(Low
Carbon
City)

7. อัตราการ
ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
ลดลง (เมื่อ
เทียบกับ
คาร์บอน
ฟุตปริ้นท์
องค์กรปี
2555 =
/201,356.4
3
tonCO2e)

61

ค่าเป้าหมาย
62
63

64

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิด ชอบ
หลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

พัฒนาและ
รักษา
คุณภาพสิ่ง
แวด ล้อม

เมือง
คาร์บอน
ต่า

ส่านักการสา

ทุกส่านัก/

ธารณ สุข

กอง และ

และสิ่ง

โรงเรียน

แวดล้อม

สังกัด
เทศบาลทั้ง
11 แห่ง
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

61

ลดลง
ร้อย
ละ
11

ลดลง
ร้อย
ละ
13

64

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

ลดลง การลดลง
ร้อย เพิ่มขึ้นร้อย
ละ ละ 2 ต่อปี
15

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิด ชอบ
หลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

ส่านักการสา

ทุกส่านัก/

ธารณ สุขและ

กอง และ

สิ่งแวดล้อม

โรงเรียน
สังกัด
เทศบาลทั้ง
11 แห่ง

142

7.1 ร้อยละ
ลดลง
ของการลด
ร้อย
ก๊าซเรือน
ละ
กระจกลง
9
จากการ
ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
ในประเภท 1
(ทางตรง) คือ
299,928.08
tonCO2e
ภายใน 4 ปี
(เมื่อเทียบกับ
คาร์บอนฟุต
ปริ้นท์องค์กร
ปี 2555)

ค่าเป้าหมาย
62
63

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

61

ค่าเป้าหมาย
62
63

64

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิด ชอบ
หลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

สานักปลัด
เทศบาล

ทุกสานัก/
กอง และ
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาลทั้ง
11 แห่ง
143

7.2 ร้อยละ
ลด
ลด
ลด
ลด ร้อยละ 3
ของการลด ลงร้อย ลงร้อย ลงร้อย ลง ทุกปี
ก๊าซเรือน
ละ 3 ละ 3 ละ 3 ร้อย
กระ จกลง
ละ 3
จากการใช้
ไฟฟ้าใน
สานักงาน
ในประเภทที่
2 (ทางอ้อม)
คือ 45.36
tonCO2e
(เมื่อเทียบ
กับคาร์บอน
ฟุตปริ้นท์
องค์กรปี
2555)

กลยุทธ์

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ
95
จาก
ต้นไม้
ในสวน
สาธารณ
ะ ของ
เทศบา
ล เป็น
เจ้าของ

ไม่
น้อย
กว่า
ร้อย
ละ 95
จาก
ต้นไม้
ในสวน
สาธารณ
ะ ของ
เทศบา
ล เป็น
เจ้าของ

ไม่
น้อย
กว่า
ร้อย
ละ 95
จาก
ต้นไม้
ในสวน
สาธารณ
ะ ของ
เทศบา
ล เป็น
เจ้าของ

64

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

ไม่
ร้อยละ 95
น้อย ทุกปี
กว่า
ร้อย
ละ 95
จาก
ต้นไม้
ในสวน
สาธารณ
ะ ของ
เทศบา
ล เป็น
เจ้าของ

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิด ชอบ
หลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

สานักการ
ช่าง

โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล 11
แห่ง

144

7.3 ร้อยละ
ของการ
อนุรักษ์
ต้นไม้ใหญ่
ในเขต
เทศบาล
นคร
ขอนแก่นให้
คงอยู่

61

ค่าเป้าหมาย
62
63

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

61

ค่าเป้าหมาย
62
63

64

เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า 50
ครัวเรือน
ต่อปี

เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 5
ต่อปี

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิด ชอบ
หลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

สานักการสา
ธารณ สุข
และ สิ่งแวด
ล้อม

สานัก
การคลัง

ทุกสานัก/
กองและ
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล 11
แห่ง

145

7.4 จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
ครัวเรือนที่
50
100
150
200
เข้าร่วม
ครัว
ครัว
ครัว
ครัว
โครงการ
เรือน เรือน เรือน เรือน
ครอบครัว
พอเพียงสู่
ครอบครัว
คาร์บอนต่า
7.5 ร้อยละ ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย
ของงบ
ละ 15 ละ ละ 25 ละ 30
ประมาณใน
20
การจัดซื้อ
วัสดุสนง.ที่
เป็นผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวด
ล้อม ของ
สานัก/กอง
และโรงเรียน
สังกัด
เทศบาล

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

61

ค่าเป้าหมาย
62
63

64

ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
น้อย น้อย น้อย น้อย
กว่า กว่า กว่า
กว่า
ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย
ละ 10 ละ 11 ละ 12 ละ 13

7.7 จานวน
ตลาดปลอด
โฟม 100%

2
ตลาด

4
ตลาด

6
ตลาด

การลดลง
เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 1
ต่อปี

8 เพิ่มขึ้นปีละ
ตลาด 2 ตลาด

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิด ชอบ
หลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

สานักการสา
ธารณ สุข
และสิ่งแวด
ล้อม

สานักการสา
ธารณ สุข
และสิ่งแวด
ล้อม

146

7.6 ร้อยละ
ของการลด
การใช้
น้าประปา

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิด ชอบ
หลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

64

ร้อย
ละ
5

ร้อย
ละ
6

ร้อย
ละ
7

ร้อย
ละ
8

เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 1
ต่อปี

สานัก
การศึกษา

โรงเรียน
สังกัด
เทศบาลทั้ง
11 แห่ง

ร้อย
ละ
70

ร้อย
ละ
80

ร้อย
ละ
90

ร้อย
ละ
100

เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 10
ต่อปี

สานัก
การศึกษา

โรงเรียน
สังกัด
เทศบาลทั้ง
11 แห่ง
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7.8 ร้อยละ
ของจานวน
นักรบสิ่ง
แวดล้อม
ของโรงเรียน
สังกัด
เทศบาล
นคร
ขอนแก่น
7.9 ร้อยละ
ของนัก
เรียน ใน
สังกัด
เทศบาลมี
ความรู้และ
เข้าใจ
เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
และการ
อนุรักษ์ตาม
ระดับชั้น

61

ค่าเป้าหมาย
62
63

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

และเกิดความ

ร่วมมือ
แลกเปลีย่ น
ด้าน
สิ่งแวดล้อม

อย่างน้อย 5
กิจกรรม

64

ร้อย
ละ
70

ร้อย
ละ
80

ร้อย
ละ
90

ร้อย
ละ
100

ร้อย
ละ
70

ร้อย
ละ
80

ร้อย
ละ
90

ร้อย
ละ
100

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 10
ต่อปี

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิด ชอบ
หลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

สานัก
การศึกษา

โรงเรียน
สังกัด
เทศบาลทั้ง
11 แห่ง

สานัก
การศึกษา

โรงเรียน
สังกัด
เทศบาลทั้ง
11 แห่ง
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7.10 ร้อยละ
ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น
มีกลุม่ /ชมรม/
ชุมชน
สิ่งแวดล้อม
7.11 ร้อย
ละของร.ร.
ในสังกัด
ทน.ขก จัด
กิจกรรมที่
ให้ความรู้
สร้างความ
ตระหนัก

61

ค่าเป้าหมาย
62
63

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

64

1

1

1

5
ชุม
ชน

1

10 ชุม 15 ชุม 20 ชุม
ชน
ชน
ชน

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
อย่างน้อย 1
โรงเรียน
ต่อปี

เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า
5 ชุมชน ต่อ
ปี

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิด ชอบ
หลัก
สานัก
การศึกษา

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

หน่วยงาน
สนับสนุน
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาลทั้ง
11 แห่ง

ทุกสานัก/
กองและ
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล 11
แห่ง
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7.12 จานวน
โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น
ที่ได้รับรางวัล
ด้านสิ่งแวด
ล้อมในระดับ
ประเทศ
7.13
จานวน
ชุมชนที่มี
การใช้จักร
ยานในชีวิต
ประจาวัน
ร้อยละ 25
ของ
ครัวเรือน

61

ค่าเป้าหมาย
62
63

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

61

ค่าเป้าหมาย
62
63

64

2. การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ

6. การ
เสริมสร้างสุข
ภาวะ

6. สร้าง
สังคมที่เอื้อ
อาทรและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน
(Healthy
City)

7.เป็นนคร
แห่งการเอื้อ
อาทร
แบ่งปันและ
สมานฉันท์

8.ร้อยละของผู้
ด้อย โอกาส
กลุม่ เป้า หมาย
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสามารถลด
การพึ่งพิงได้

80

90

-

8.ประชาชน
มีสุขภาวะทั้ง
ทางร่างกาย
จิตใจ
ปัญญา

9.อัตราป่วย ร้อย
โรคไข้เลือด ละ20
ออกลดลง
ต่ากว่าค่ามัธย
ฐาน 5 ปี
ย้อนหลัง

ร้อย
ละ20

100

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

เพิ่มขึ้นร้อย พัฒนา
ละ 10 ต่อปี คุณภาพชีวิต
ของประชา
ชน และ
สร้างสังคม
เอื้ออาทร

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิด ชอบ
หลัก

ประชาชน
มีคุณภาพ
ที่ชีวิตที่ดี
สังคมนคร
ขอนแก่น
เป็นสังคม
เอื้ออาทร

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

หน่วยงาน
สนับสนุน
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ร้อย ร้อย
ละ 20 ละ 20

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

61

64

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิด ชอบ
หลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน
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10.ค่าเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนัก
ของกระบวน
การดาเนิน
งานเฝ้าระวัง
ป้องกันและ
ควบ คุมโรค
เรื้อ รัง (DM ,
HT)
10.1 ร้อยละ 80
ประชากรอายุ
35 ปี ขึ้นไป
ได้รับการตรวจ
คัดกรองเบา
หวาน ความ
ดันโลหิตสูง
ตามมาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย
62
63

85

90

95

เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5 ต่อปี

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

61

ค่าเป้าหมาย
62
63

64

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

85

90

95

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

10.3 ร้อย 70
ละประชากร
กลุ่มเสี่ยงมี
รอบเอว
ลดลง

75

80

85

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิด ชอบ
หลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน
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10.2 ร้อยละของ 80
ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงต่อการเป็น
โรคเบาหวาน
ความดันโลหิต
สูงและผู้ป่วย
มีการปรับ
เปลี่ยน
พฤติกรรม

กลยุทธ์

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

64

10.4 ร้อย
ละของ
ผู้ป่วยโรค
เบาหวาน
รายใหม่

5

4

3

2

ลดลง
ร้อยละ 1
ต่อปี

10.6 ร้อย
ละของ
ผู้ป่วยโรค
ความดัน
โลหิตสูงราย
ใหม่

8

7

6

5

ลดลง
ร้อยละ 1
ต่อปี

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิด ชอบ
หลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน
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61

ค่าเป้าหมาย
62
63

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้า
ประสงค์

2 . การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ

3 การพัฒนา
การศึกษา
และศักย ภาพ
พล
เมือง

7. สร้าง
สังคมแห่ง
การเรียนรู้
เพื่อรองรับ
AEC และให้
พร้อมต่อ
การ
เปลี่ยนแปล
งสู่สากล

9.มี
การศึกษาที่
มีคุณภาพ
(ทั้งในระบบ
นอกระบบ
และตาม
อัธยาศัย) ที่
ประชาชน
ทุกกลุ่ม
สามารถ
เข้าถึงได้

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

61

11.คะแนน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักเรียน
11.1 คะแนน 100
สอบระดับ
ชาติเพิ่มขึ้น
11.2 ร้อยละ
78
ของนักเรียน
อ่านออกเขียน
ได้ตาม
มาตรฐานช่วง
ชั้น
11.3 ร้อยละ 64
ของนักเรียนที่
คิดเลขเป็น
ตามมาตรฐาน
ช่วงชั้น

ค่าเป้าหมาย
62
63

64

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

100

100 ทุกปี

100

100

80

90

100

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

80

90

100

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิด ชอบ
หลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
11.4 ร้อยละ
ของนักเรียนที่
สามารถสื่อสาร
ภาษา อังกฤษ
ได้ตาม
มาตรฐานช่วง
ชั้น

61

ค่าเป้าหมาย
62
63

64

64

80

100

90

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิด ชอบ
หลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

155

12.จานวนเด็ก 75
และเยาวชน
ชายขอบได้รับ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และได้รับ
การศึกษานอก
ระบบ ตาม
อัธยาศัยอย่าง
ต่อเนื่อง

80

90

100

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

จานวน
โครงการที่
พัฒนาเด็ก
และเยาวชน
ชายขอบ

สานัก
การศึกษา

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้า
ประสงค์

2. การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ

8 การ
พัฒนาการ
บริหารภาครัฐ
ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล

8. สร้าง
ความ
เข้มแข็งภาค
ประชาชน
และส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมในการ
จัดการเมือง
ในทุกมิติ
ของการ
พัฒนา

10. ภาค
ประชาชน
(ประชาชน
ภาคธุรกิจ
องค์กร
ราชการ)มี
ส่วนร่วมใน
การจัดการ
บ้านเมือง
และเป็น
เจ้าของเมือง
มากขึ้น

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

61

13.จานวนของ 70
กลุม่ ภาค
ประชาชนที่มี
ศักยภาพใน
การเข้ามามี
สวนร่วมในการ
พัฒนาเมือง
14.จานวน
ชุมชน ต่อ
ภารกิจของ
เทศบาลที่
ดาเนินการ
โดยภาค
ประชาชน

ค่าเป้าหมาย
62
63
80

90

64
100

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิด ชอบ
หลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

เพิ่มขึ้นปีละ
10 กลุ่ม

สร้างความ
เข้มแข็งภาค
ประชาชน
และส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนา

ประชาชน
มีความ
เข็มแข็ง
และเข้ามา
มีส่วนร่วม
ในการ
พัฒนา
ท้องถิ่น

สานักปลัด
เทศบาล

สานักการช่าง
สานักการสา
ธารณ
สุขฯ สานัก
สวัสดิการ
สังคม

สานักปลัด
เทศบาล

สานักการช่าง
สานักการสา
ธารณ
สุขฯ สานัก
สวัสดิการสังคม

50
30
35
40
จานวน
ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุม ชน ชุมชนต่อ
ต่อ 8 ต่อ 9 ต่อ 10 ต่อ 11
ภารกิจ
ภาร ภาร กิจ ภาร กิจ ภาร กิจ เพิ่มขึ้นปีละ
กิจ
ขึ้นไป 1 ภารกิจ
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้า
ประสงค์

6 . การ
พัฒนาการ
บริหารภาครัฐ

8 การ
พัฒนาการ
บริหารภาครัฐ
ภายใต้ หลัก
ธรรมาภิบาล

9. พัฒนา
นวัตกรรม
การ
ให้บริการ
และการ
บริหาร
บ้านเมือง

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิด ชอบ
หลัก

11. มี
หน่วยงานใน
กากับ เพื่อ
รับการถ่าย
โอนภารกิจที่
เหมาะสม
ของเทศบาล

15.ระดับ
ระ ดับ ระ ดับ ระ ดับ ระ ดับ เพิ่มขึ้นปีละ
ความสาเร็จ
2
3
4
5 1 ระดับ
ของการ
จัดตั้ง
หน่วยงานใน
กากับ

พัฒนาการ
ให้บริการ
และการ
บริหาร
บ้านเมือง

มีนวัต
กรรมการ
ให้บริการ
และการ
บริหาร
บ้านเมือง

สานักปลัด
เทศบาล

12. มี
นวัตกรรม
การบริการ
ใหม่ๆที่เอื้อ
ต่อ
ประชาชน
กลุ่มธุรกิจ
และ
ผู้รับบริการ

16.ระดับ
ระ ดับ ระ ดับ ระ ดับ ระ ดับ เพิ่มขึ้นปีละ
ความสาเร็จ
2
3
4
5 1 ระดับ
การดาเนิน
งานนวัต
กรรมการ
บริการทีผ่ ่าน
เกณฑ์ประเมิน
รางวัลในระดับ
ประเทศ

พัฒนาการ
ให้บริการ
และการ
บริหาร
บ้านเมือง

มีนวัต
กรรมการ
ให้บริการ
และการ
บริหาร
บ้านเมือง

กองวิชาการ
และ
แผนงาน

64

หน่วยงาน
สนับสนุน

ทุกสานัก/
กองและ
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล 11
แห่ง
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ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

61

ค่าเป้าหมาย
62
63

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

6 . การ
พัฒนาการ
บริหารภาครัฐ

8 การ
พัฒนาการ
บริหารภาครัฐ
ภายใต้ หลัก
ธรรมาภิบาล

10. พัฒนา
โครงสร้าง
และ
ศักยภาพ
องค์กรให้
เป็นองค์กร
ที่มี
สมรรถนะสูง

13. มี
โครงสร้าง
องค์กร(ส่วน
ราชการ)ที่
เอื้อต่อ
ภารกิจของ
เทศบาล

17. ร้อยละ
น้อย
ภาระค่าใช้จา่ ย กว่า
ด้านการ
ร้อย
บริหารงาน
ละ 35
บุคคล

14.เป็น
องค์กรที่มี
สมรรถนะสูง
มีการจัดการ
ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
ตาม
ยุทธศาสตร์
เมือง

18. ร้อยละ
ผลสาเร็จใน
การบรรลุ
เป้าหมายการ
พัฒนา
บุคลากร

61

ค่าเป้าหมาย
62
63

64

น้อย
กว่า
ร้อย
ละ 35

น้อย
กว่า
ร้อย
ละ 35

55

60

65

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิด ชอบ
หลัก

ปรับโครง
สร้างของ
องค์กร

เทศบาล
เป็น
องค์กรที่มี
สมรรถ
นะสูง

สานักปลัด
เทศบาล

พัฒนา
ศักยภาพ
ขององค์กร

เทศบาล
เป็น
องค์กรที่มี
สมรรถ
นะสูง

สานักปลัด
เทศบาล

หน่วยงาน
สนับสนุน
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น้อย
กว่า
ร้อย
ละ 35

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

50

เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5 ต่อปี

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
19. ร้อยละ
ของรายได้ที่
จัดเก็บเอง
ต่อรายได้
ทั้งหมด

61

ค่าเป้าหมาย
62
63

64

22

22

22

22

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

เงินรายได้ที่ พัฒนา
จัดเก็บเอง ศักยภาพ
เพิ่มขึ้นทุกปี ขององค์กร

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิด ชอบ
หลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

สานักการ
คลัง

159

20. ระดับ
ความสาเร็จ
ของการ
จัดการ
ระบบ
ฐานข้อมูล

ระ ดับ ระ ดับ ระ ดับ ระ ดับ เพิ่มขึ้นปีละ
3
4
5
5 1 ระดับ

พัฒนา
ศักยภาพ
องค์กร

กองวิชาการ
และ
แผนงาน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
21. ร้อยละ
ของคะแนน
รวม LPA

64

85

85

22. ร้อยละ 80
ของ
เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มี
ความ
สาคัญต่อ
การบริหาร
จัดการ

85

87

90

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

88

เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 1-2

100

เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5 ต่อปี

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิด ชอบ
หลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

พัฒนา
ศักยภาพ
องค์กร

กองวิชาการ
และ
แผนงาน

ทุกสานัก/
กองและ
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล 11
แห่ง

พัฒนา
ศักยภาพ
องค์กร

กองวิชาการ
และ
แผนงาน

ทุกสานัก/
กองและ
โรงเรียน
สังกัด
เทศบาล 11
แห่ง
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15.มี
เครื่องมือ
เครื่องใช้ใน
การ
ปฏิบัติงาน

61

ค่าเป้าหมาย
62
63

ส่วนที่ 4 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปไี ปสู่การปฏิบตั ิ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและ
เป็นศูนย์กลางพาณิชย์. กรรมของภูมิภาค
2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อ
นามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานสากล

6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน (Healthy City)

บริการชุมชนและสังคม
การเศรษฐกิจ
บริการชุมชนและสังคม
การเศรษฐกิจ
บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม

หน่วยงาน
สนับสนุน
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บริการชุมชนและสังคม
การเศรษฐกิจ
บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม
บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม
4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้าง บริหารทั่วไป
พื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย การเศรษฐกิจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
แผนงานการศึกษา
สานักการศึกษา
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
สานักการช่าง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
สานักปลัด
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สานักการศึกษา
แผนงานบริหารงานทั่วไป
สานักสวัสดิการสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สานักสวัสดิการสังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
สานักปลัด
แผนงานเคหะและชุมชน
สานักการช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
สานักการช่าง
แผนงานการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
สานักการช่าง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สานักสวัสดิการสังคม
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานบริหารงานทั่วไป
สานักปลัด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
สานักปลัด
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
สานักสวัสดิการสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สานักปลัด
สานักสวัสดิการสังคม
แผนงาน

ที่

ยุทธศาสตร์

7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

ด้าน
การเศรษฐกิจ
การดาเนินงานอื่น
บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม

8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา

บริการชุมชนและสังคม
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป

บริการชุมชนและสังคม
การเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์
แผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สานักสวัสดิการสังคม
สานักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
แผนงานการศึกษา
สานักการศึกษา
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สานักปลัด
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สานักการศึกษา
แผนงานบริหารงานทั่วไป
สานักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
สานักปลัด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สานักสวัสดิการสังคม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
สานักปลัด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
สานักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
สานักปลัด
แผนงานการศึกษา
สานักการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน
สานักการช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
สานักปลัด
สานักการช่าง
สานักการศึกษา
แผนงานการพาณิชย์
สานักปลัด

162

9 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองคืกรที่มี
สมรรถนะสูง

บริหารทั่วไป

แผนงาน

โรงเรียนเทศบาล
งานกิจการขนส่ง

161

บัญชีสรุ ปโครงการ ผ.01, ผ.02, ผ.03, ผ.05, ผ.06
แผนพัฒนาท้ องถิน่ สี่ ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
(แบบ ผ.07)

บัญชีสรุปโครงการ ผ.01, ผ.02, ผ.03, ผ.05, ผ.06 (แบบ ผ.07)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

จานวน

ปี 2562

งบประมาณ

จานวน

ปี 2563

งบประมาณ

จานวน

โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค

ปี 2564

รวม 4 ปี

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1.1 แผนงานการศึกษา

1

220,000

1

220,000

1

220,000

1

220,000

4

880,000

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3

16,200,000

3

16,200,000

3

16,200,000

3

16,200,000

12

64,800,000

4

16,420,000

4

16,420,000

4

16,420,000

4

16,420,000

16

65,680,000

รวม

2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพือ่ นามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ รวม

1

300,000

1

300,000

1

300,000

1

300,000

4

1,200,000

11

10,140,000

11

10,140,000

11

10,140,000

11

10,140,000

44

40,560,000

12

10,440,000

12

10,440,000

12

10,440,000

12

10,440,000

48

41,760,000

3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมผู้ประกอบการเพือ่ เพิม่ มูลค่าวิสาหกิจชุมชน
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

698,200

1

698,200

1

698,200

1

698,200

4

2,792,800

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

600,000

1

600,000

1

600,000

1

600,000

4

2,400,000

2

1,298,200

2

1,298,200

2

1,298,200

2

1,298,200

8

5,192,800

2

100,000

45

69,800,000

รวม

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1

50,000

1

50,000

-

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

12

17,450,000

11

17,450,000

11

17,450,000

11

17,450,000

บัญชีสรุปโครงการ ผ.01, ผ.02, ผ.03, ผ.05, ผ.06 (แบบ ผ.07)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
ปี 2561
ยุทธศาสตร์
4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

103

509,225,000

51

1,134,663,000

34

2,751,368,500

20

943,191,000

208

5,338,447,500

116

526,725,000

63

1,152,163,000

45

2,768,818,500

31

960,641,000

255

5,408,347,500

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
5.1 แผนงานการศึกษา

1

300,000

1

300,000

1

300,000

1

300,000

4

1,200,000

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

15

36,006,000

14

329,826,000

13

29,746,000

13

29,756,000

55

425,334,000

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

6

23,060,042

6

23,475,010

6

23,957,900

6

24,421,710

24

94,914,662

5.4 แผนงานการพาณิชย์

6

128,720

6

128,720

6

128,720

6

128,720

24

514,880

รวม

28

59,494,762

27

353,729,730

26

54,132,620

26

54,606,430

107

521,963,542

6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

7

3,750,000

7

3,750,000

7

3,750,000

7

3,750,000

28

15,000,000

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3

170,000

3

170,000

3

170,000

3

170,000

12

680,000

6.3 แผนงานสาธารณสุข

9

3,228,500

9

3,228,500

9

3,228,500

9

3,228,500

36

12,914,000

6.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1

100,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

4

400,000

6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

22

8,862,000

22

8,924,000

21

8,886,000

23

9,126,000

88

35,798,000

6.6 แผนงานการพาณิชย์

1

144,000

1

144,000

1

144,000

1

144,000

4

576,000

บัญชีสรุปโครงการ ผ.01, ผ.02, ผ.03, ผ.05, ผ.06 (แบบ ผ.07)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
ปี 2561
ยุทธศาสตร์
6.7 แผนงานงบกลาง
รวม

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

3

104,062,800

3

104,062,800

3

104,062,800

3

104,062,800

12

416,251,200

46

120,317,300

46

120,379,300

45

120,341,300

47

120,581,300

184

481,619,200

7. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

3

3,190,800

3

3,190,800

3

3,190,800

3

3,190,800

12

12,763,200

7.2 แผนงานการศึกษา

39

146,746,762

39

146,746,762

39

146,826,090

39

146,866,090

156

587,185,704

7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

35,000

1

35,000

1

35,000

1

35,000

4

140,000

7.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ รวม

4

5,313,400

4

5,313,400

4

5,313,400

4

5,313,400

16

21,253,600

47

155,285,962

47

155,285,962

47

155,365,290

47

155,405,290

188

621,342,504

8. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

6

3,210,000

4

1,910,000

4

1,910,000

4

1,910,000

18

8,940,000

8.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

4

352,000

4

352,000

4

352,000

4

352,000

16

1,408,000

8.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4

1,394,000

4

1,394,000

4

1,394,000

4

1,394,000

16

5,576,000

14

4,956,000

12

3,656,000

12

3,656,000

12

3,656,000

50

15,924,000

รวม

9. ยุทธศาสตร์พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม

2

950,100

2

950,100

2

950,100

2

950,100

8

3,800,400

2

950,100

2

950,100

2

950,100

2

950,100

8

3,800,400

บัญชีสรุปโครงการ ผ.01, ผ.02, ผ.03, ผ.05, ผ.06 (แบบ ผ.07)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

จานวน

ปี 2562

งบประมาณ

ปี 2564

รวม 4 ปี

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ
(บาท)
โครงการ
10. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

10.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

15

10,197,000

15

10,197,000

16

10,497,000

15

10,197,000

61

41,088,000

10.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

6

272,000

7

499,600

6

272,000

6

272,000

25

1,315,600

10.3 แผนงานการศึกษา

7

1,660,000

7

1,660,000

7

1,660,000

7

1,760,000

28

6,740,000

10.4 แผนงานเคหะและชุมชน

2

2,000,000

-

1

1,500,000

-

-

3

3,500,000

10.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

14

310,927,000

4

58,450,000

8

55,630,000

-

-

26

425,007,000

10.6 แผนงานการพาณิชย์

-

1

300,000

-

1

300,000

2

600,000

รวม

44

325,056,000

34

71,106,600

38

69,559,000

29

12,529,000

รวมทั้งสิ้น

315

1,220,943,324

249

1,885,428,892

233

3,200,981,010

212

1,336,527,320

-

จานวน

ปี 2563

-

-

145
1,009

478,250,600
7,643,880,546

บัญชีสรุปโครงการ ผ.01
แผนพัฒนาท้ องถิน่ สี่ ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นดาเนินการ

เทศบาลนครขอนแก่น
(แบบ ผ.07)

บัญชีสรุปโครงการ ผ.01 (แบบ ผ.07)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

จานวน

ปี 2562

งบประมาณ

จานวน

ปี 2563

งบประมาณ

จานวน

โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค

ปี 2564

รวม 4 ปี

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1.1 แผนงานการศึกษา

1

220,000

1

220,000

1

220,000

1

220,000

4

880,000

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1

14,100,000

1

14,100,000

1

14,100,000

1

14,100,000

4

56,400,000

2

14,320,000

2

14,320,000

2

14,320,000

2

14,320,000

8

57,280,000

รวม

2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพือ่ นามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ รวม

1

300,000

1

300,000

1

300,000

1

300,000

4

1,200,000

9

9,640,000

9

9,640,000

9

9,640,000

9

9,640,000

36

38,560,000

10

9,940,000

10

9,940,000

10

9,940,000

10

9,940,000

40

39,760,000

3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมผู้ประกอบการเพือ่ เพิม่ มูลค่าวิสาหกิจชุมชน
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

698,200

1

698,200

1

698,200

1

698,200

4

2,792,800

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

600,000

1

600,000

1

600,000

1

600,000

4

2,400,000

2

1,298,200

2

1,298,200

2

1,298,200

2

1,298,200

8

5,192,800

2

100,000

44

69,800,000

รวม

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1

50,000

1

50,000

-

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

11

17,450,000

11

17,450,000

11

17,450,000

11

17,450,000

บัญชีสรุปโครงการ ผ.01 (แบบ ผ.07)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
ปี 2561
ยุทธศาสตร์
4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

103

509,225,000

50

684,663,000

34

2,751,368,500

20

943,191,000

207

4,888,447,500

115

526,725,000

62

702,163,000

45

2,768,818,500

31

960,641,000

253

4,958,347,500

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
5.1 แผนงานการศึกษา

1

300,000

1

300,000

1

300,000

1

300,000

4

1,200,000

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

15

36,006,000

14

329,826,000

13

29,746,000

13

29,756,000

55

425,334,000

5.3 แผนงานการพาณิชย์

6

128,720

6

128,720

6

128,720

6

128,720

24

514,880

รวม

22

36,434,720

21

330,254,720

20

30,174,720

20

30,184,720

83

427,048,880

6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

3,000,000

1

3,000,000

1

3,000,000

1

3,000,000

4

12,000,000

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3

170,000

3

170,000

3

170,000

3

170,000

12

680,000

6.3 แผนงานสาธารณสุข

7

1,698,500

7

1,698,500

7

1,698,500

7

1,698,500

28

6,794,000

6.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1

100,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

4

400,000

6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

22

8,862,000

22

8,924,000

21

8,886,000

23

9,126,000

88

35,798,000

6.6 แผนงานการพาณิชย์

1

144,000

1

144,000

1

144,000

1

144,000

4

576,000

6.7 แผนงานงบกลาง

3

104,062,800

3

104,062,800

3

104,062,800

3

104,062,800

12

416,251,200

38

118,037,300

38

118,099,300

37

118,061,300

39

118,301,300

152

472,499,200

รวม

บัญชีสรุปโครงการ ผ.01 (แบบ ผ.07)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

จานวน

ปี 2562

งบประมาณ

จานวน

ปี 2563

งบประมาณ

โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
7. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

ปี 2564

รวม 4 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

3

3,190,800

3

3,190,800

3

3,190,800

3

3,190,800

12

12,763,200

7.2 แผนงานการศึกษา

35

143,839,162

35

143,839,162

35

143,889,162

35

143,929,162

140

575,496,648

7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

35,000

1

35,000

1

35,000

1

35,000

4

140,000

7.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ รวม

4

5,313,400

4

5,313,400

4

5,313,400

4

5,313,400

16

21,253,600

43

152,378,362

43

152,378,362

43

152,428,362

43

152,468,362

172

609,653,448

8. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

5

3,160,000

3

1,860,000

3

1,860,000

3

1,860,000

14

8,740,000

8.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

4

352,000

4

352,000

4

352,000

4

352,000

16

1,408,000

8.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4

1,394,000

4

1,394,000

4

1,394,000

4

1,394,000

16

5,576,000

13

4,906,000

11

3,606,000

11

3,606,000

11

3,606,000

46

15,724,000

รวม

9. ยุทธศาสตร์พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม

2

950,100

2

950,100

2

950,100

2

950,100

8

3,800,400

2

950,100

2

950,100

2

950,100

2

950,100

8

3,800,400

บัญชีสรุปโครงการ ผ.01 (แบบ ผ.07)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

จานวน

ปี 2562

งบประมาณ

ปี 2564

รวม 4 ปี

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ
(บาท)
โครงการ
10. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

10.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

14

10,167,000

14

10,167,000

15

10,467,000

14

10,167,000

57

40,968,000

10.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

6

272,000

7

499,600

6

272,000

6

272,000

25

1,315,600

10.3 แผนงานการศึกษา

7

1,660,000

7

1,660,000

7

1,660,000

7

1,760,000

28

6,740,000

10.4 แผนงานเคหะและชุมชน

2

2,000,000

-

1

1,500,000

-

-

3

3,500,000

10.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

14

310,927,000

4

58,450,000

8

55,630,000

-

-

26

425,007,000

10.6 แผนงานการพาณิชย์

-

1

300,000

-

1

300,000

2

600,000

รวม

43

325,026,000

33

71,076,600

37

69,529,000

28

12,499,000

141

478,130,600

รวมทั้งสิ้น

290

1,190,015,682

224

1,404,086,282

209

3,169,126,182

188

1,304,208,682

911

7,067,436,828

-

จานวน

ปี 2563

-

-

บัญชีสรุปโครงการ ผ.02
แผนพัฒนาท้ องถิน่ สี่ ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์ กรประชาชน

เทศบาลนครขอนแก่น
(แบบ ผ.07)

บัญชีสรุปโครงการ ผ.02 (แบบ ผ.07)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน (ผ.02)
เทศบาลนครขอนแก่น
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

จานวน

ปี 2562

งบประมาณ

จานวน

โครงการ
(บาท)
โครงการ
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

6

23,060,042

6

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

23,475,010

6

23,957,900

6

24,421,710

24

94,914,662

6
23,060,042
6
23,475,010
6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

6

23,957,900

6

24,421,710

24

94,914,662

750,000
1,530,000

6
2

750,000
1,530,000

6
2

750,000
1,530,000

24
8

3,000,000
6,120,000

8
2,280,000
8
2,280,000
7. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

8

2,280,000

8

2,280,000

32

9,120,000

4

2,936,928

4

2,936,928

16

11,689,056

4
2,907,600
4
2,907,600
4
8. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา

2,936,928

4

2,936,928

16

11,689,056

รวม

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.2 แผนงานสาธารณสุข
รวม

6
2

7.1 แผนงานการศึกษา

4

750,000
1,530,000

2,907,600

6
2

4

2,907,600

รวม

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม

1

50,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

4

200,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

4

200,000

บัญชีสรุปโครงการ ผ.02 (แบบ ผ.07)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน (ผ.02)
เทศบาลนครขอนแก่น
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

จานวน

ปี 2562

งบประมาณ

จานวน

โครงการ
(บาท)
โครงการ
10. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
10.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1

30,000

1

30,000

1

30,000

1

30,000

4

120,000

รวม

1

30,000

1

30,000

1

30,000

1

30,000

4

120,000

รวมทั้งสิ้น

20

28,327,642

20

28,742,610

20

29,254,828

20

29,718,638

80

116,043,718

บัญชีสรุปโครงการ ผ.03
แผนพัฒนาท้ องถิน่ สี่ ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด

เทศบาลนครขอนแก่น
(แบบ ผ.07)

บัญชีสรุปโครงการ ผ.03 (แบบ ผ.07)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ผ.03)
เทศบาลนครขอนแก่น
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

จานวน

ปี 2562

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย กรรมของภูมิภาค

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2

งบประมาณ

จานวน

รวม 4 ปี

จานวน

2,100,000

จานวน

ปี 2564

งบประมาณ

2

งบประมาณ

ปี 2563

2,100,000

2

2,100,000

2

2,100,000

8

8,400,000

2
2,100,000
2
2,100,000
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพือ่ นามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

2

2,100,000

2

2,100,000

8

8,400,000

2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2

500,000

2

500,000

2

500,000

2

500,000

8

2,000,000

รวม

2

500,000

2

500,000

2

500,000

2

500,000

8

2,000,000

รวมทั้งสิ้น

4

2,600,000

4

2,600,000

4

2,600,000

4

2,600,000

16

10,400,000

รวม

บัญชีสรุปโครงการ ผ.05
แผนพัฒนาท้ องถิน่ สี่ ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลนครขอนแก่น
(แบบ ผ.07)

บัญชีสรุปโครงการ ผ.05 (แบบ ผ.07)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ผ.04)
เทศบาลนครขอนแก่น
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

จานวน

ปี 2562

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

ปี 2563
จานวน

ปี 2564

งบประมาณ

โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม 4 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

รวม

-

-

1
1

450,000,000
450,000,000

-

-

-

-

1
1

450,000,000
450,000,000

รวมทั้งสิ้น

-

-

1

450,000,000

-

-

-

-

1

450,000,000

บัญชีสรุปโครงการ ผ.06
แผนพัฒนาท้ องถิน่ สี่ ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ โครงการพัฒนาทีอ่ งค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นดาเนินการ
โดยไม่ ใช้ งบประมาณ

เทศบาลนครขอนแก่น
(แบบ ผ.07)

บัญชีสรุปโครงการ ผ.06 (แบบ ผ.07)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (ผ.06)
เทศบาลนครขอนแก่น
ปี 2561
ยุทธศาสตร์
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่ง
มวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการ
ลงทุ
งการอยูม่อชน
าศัย
4.1นและนครแห่
แผนงานเคหะและชุ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

รวม

1
1

90,000,000
90,000,000

-

-

-

-

-

-

1
1

90,000,000
90,000,000

รวมทั้งสิ้น

1

90,000,000

-

-

-

-

-

-

1

90,000,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิน่ สี่ ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่ วนท้ องดาเนินการเอง

เทศบาลนครขอนแก่น
(แบบ ผ.01)

พันธกิจที่ 1
พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่ นเพือ่ เป็ นศู นย์ กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ 1
พัฒนานครขอนแก่ นเป็ นนครแห่ งการประชุมสั มมนาและเป็ นศูนย์ กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมภิ าค
1.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ผลทีค่ าดว่า
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(KPI)
2562
2563
2564
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
เพือ่ ให้คณะครู นักเรียนคณะครู นักเรียน
220,000 220,000 220,000 220,000 จานวนโรงเรียนที่ คณะครู และนักเรียน
นิทรรศการให้ความรู้มหัศจรรย์ ได้เข้ามามีส่วนร่วม โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เข้าร่วมจัดกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด
พันธุไ์ ม้นานาชาติ
ในการจัดกิจกรรม นครขอนแก่น ทัง้ 11
เทศบาลนครขอน
โรงเรียน
แก่นทั้ง 11 โรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวและเป็น
ส่วนหนึ่งของการ
จัดนิทรรศการและ
การจัดสวน

รวม

งบประมาณ
โครงการ

220,000 220,000 220,000 220,000
1
1
1
1

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักการศึกษา
(โอนหักผลักส่ง)

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมการ 1. การจัดกิจกรรมงานบุญคูนเมือง 14,100,000 14,100,000 14,100,000 14,100,000 จานวน
และกระตุ้นเศรษฐกิจในเขต ท่องเที่ยวและกระตุ้น และงานเฉลิมฉลองหลักเมือง
กิจกรรม
เทศบาลนครขอนแก่น
เศรษฐกิจในเขต
ขอนแก่นประจาปี
ส่งเสริม
เทศบาลนครขอนแก่น 2. การจัดกิจกรรมมหัศจรรย์พันธุ์
การ
ท่องเที่ยว
ไม้นานาพรรณ ที่บริเวณสวน
สุขภาพบึงทุ่งสร้าง(ขอรับเงิน
อุดหนุนจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น เป็นเงิน 600,000
บาท)
3.การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าและ
ต้อนรับปีใหม่ทุกปีบริเวณประตู

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
จานวนนักท่องเที่ยวและ
นักลงทุนเพิ่มมากขึน้ และ
ก่อให้เกิดผลดีกบั ระบบ
เศรษฐกิจ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

2

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เมืองและบริเวณสวนสาธารณะ
หน้าประตูเมือง(ขอรับเงินอุดหนุน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เป็นเงิน 1,500,000 บาท)

2564
(บาท)

4. การจัดกิจกรรมประดับตกแต่ง
ไฟฟ้าประดับ บริเวณถนนศรี
จันทร์ช่วงจากสี่แยกถนนหน้าเมือง
ถึงประตูเมือง รวมตลอดโดยรอบ
ศาลหลักเมือง และบริเวณสี่แยก
ถนนมิตรภาพติดถนนศรีจนั ทร์

รวม

งบประมาณ
โครงการ

14,100,000 14,100,000 14,100,000 14,100,000
1
1
1
1

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ส่ งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้ มคี ุณค่ าเพือ่ นามาขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ เมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพือ่ นามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หน่วยงานราชการ องค์กร
1 โครงการจัดกิจกรรมราลึกถึง
จัดกิจกรรมเพื่อราลึกถึง
300,000 300,000 300,000 300,000
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เอกชน รัฐวิสาหกิจ และ
อดุลยเดชมหิตลาธิเบศ
รัชกาลที่ 9
ประชาชนชาวจังหวัด
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
ขอนแก่น
สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร

รวม

งบประมาณ
โครงการ

300,000 300,000 300,000 300,000
1
1
1
1

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน ประชาชนสานึกถึง
ผู้เข้าร่วม พระมหากรุณาธิคุณ
ต่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชมุ ชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มคี ุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการทาบุญตักบาตร
วันขึ้นปีใหม่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์
1.ประชาชนในเขตเทศบาล
ขนบธรรมเนียมประเพณี นครขอนแก่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ร่วม
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
กันทาบุญตักบาตรวันปีใหม่
ประชาชน รวมทั้งภาครัฐ พร้อมกับร่วมกันทาความ
และเอกชนได้ทาบุญตัร่วมกัน สะอาดศาลหลักเมืองและ
3.เพื่อเป็นการสร้างความรัก เมืองขอนแก่น
ความสามัคคีให้กับประชาชน 2. พระเถระผู้ใหญ่ 20 รูป
ชาวจังหวัดขอนแก่น
มาเจริญพระพุทธมนต์
4.เพื่อเป็นการร่วมกันทาความสะอาด
3.พระภิกษุ สามเณร
รับบิณฑบาต

1.เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์
2 โครงการประเพณีสุดยอด
สงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน ฟื้นฟู และสืบสาน

1.ความพึงพอใจของ
ร้อยละ 80

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
220,000 220,000 220,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2564
(บาท)
220,000 จานวนผู้เข้า 1.ได้อนุรักษ์ไว้ซึ่ง
ร่วมกิจกรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนร่วมกัน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการศึกษา

ทาบุญตักบาตรร่วมกัน

3.ประชาชนมีความ
รักความสามัคคีกัน
4.ประชาชนได้ร่วมกัน
ทาความสะอาดเมือง
และศาลหลักเมือง
5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000 1.ร้อยละ 1.ขนบธรรมเนียม สานักการศึกษา
ความพึงพอใจ ประเพณีทอ้ งถิน่ ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชมุ ชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มคี ุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
เสียงแคนและถนนข้าวเหนียว
และกิจกรรมงานประเพณี
ออกพรรษา พุทธกตัญญู

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ขนบธรรมเนียมประเพณี 2.จานวนกิจกรรมเกี่ยวข้อง
ท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมวิถี กับศิลปวัฒนธรรม ฯ
อีสานอันเป็นเอกลักษณ์
ไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม
ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
2.เพื่อสร้างความรัก ความ
สามัคคี ความปรองดอง
สมานฉันท์และความร่วมมือ
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนเยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นโดยใช้
วัฒนธรรมประเพณีเป็นสื่อ
กลางดารงไว้ซึ่งวิถีชีวติ
อันดีงามของสังคมไทย
3.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2.จานวน
การส่งเสริมอนุรักษ์
กิจกรรม
ฟื้นฟู และสืบสานให้
เกี่ยวข้องกับ คงอยู่สืบไป
ศิลปวัฒนธรรม2.เด็ก เยาวชน และ
และภูมิปญ
ั ญา ประชาชนในท้องถิ่น
ท้องถิ่น
มีความรัก ความ
สามัคคี สมานฉันท์
และเกิดการมีส่วนร่วม

ของหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
3.เด็ก เยาวชน
ประชาชนได้รับการ
ปลูกฝังให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชมุ ชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มคี ุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
จริยธรรม และสร้างจิตสานึก
และสร้างให้เด็ก เยาวชน
ประชาชน มีจิตใจที่อ่อนโยน
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณและ
รักษาสิ่งแวดล้อม
4.เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะ
ให้เด็กเยาวชนและประชาชน
ได้มีโอกาสแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ในด้านการอนุรักษ์
ฟื้นฟู สืบสานขนบธรรมเนียม

ประเพณีและศาสนา
5.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความ

เป็นมาและความสาคัญเกี่ยว
กับงานออกพรรษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ที่ดีมีจิตใจที่อ่อนโยน
รู้จักกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณและรักษา
สิ่งแวดล้อม
4.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น
มีพื้นที่สาธารณะได้
แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ในด้านการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น
5.เด็ก เยาวชน และ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชมุ ชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มคี ุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

6.เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น

1.เพื่อให้นักเรียนมีวนิ ัย
นักเรียนโรงเรียนสังกัด
3 โครงการจัดอบรมส่งเสริม
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์(5+1) ปฏิบตั ิตนตามระเบียบและ เทศบาลนครขอนแก่น
หลักธรรมของศาสนาได้
ทั้ง 11 โรงเรียน
2.เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต
3.เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มี
ความกตัญญูรู้คุณ
4.เพื่อให้นักเรียนมีเมตตา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีความรู้ถึง
ความเป็นมาและ
ความสาคัญของงาน
6.ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายได้เพิ่มขึ้น
260,000

260,000

260,000

260,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้
เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ 80

1.นักเรียนเป็นผู้มีวนิ ัย สานักการศึกษา
ปฏิบตั ิตนตามระเบียบ
และหลักธรรมของ
ศาสนา
2.นักเรียนมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู
ต่อผู้มีพระคุณมีความ
เมตตา กรุณา และ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชมุ ชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มคี ุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการส่งเสริมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม
5.เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก
ประหยัด รู้จักใช้ทรัพยากร
ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าทั้ง
ส่วนตนและส่วนรวม
6.เพื่อให้นักเรียนได้ภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย และสานึก
รักท้องถิ่น
1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
1.นักเรียน เยาวชน
ขนบธรรมเนียมประเพณี และประชาชนทั่วไป
ที่สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่ 2.อุบาสก อุบาสิกา ใน
โบราณกาล
เขตเทศบาลนครขอนแก่น
2.เพื่อดารงรักษาไว้ซึ่ง

2561
(บาท)

380,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

380,000

380,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เสียสละเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ มีความ
3.นักเรียนเป็นผู้มี
ความพอเพียงเพื่อ
ส่วนรวมรู้จักประหยัด
อดออม ใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า
4.นักเรียนเกิดความ
สานึกรักท้องถิ่น
380,000 ร้อยละความ นักเรียน เยาวชน สานักการศึกษา
พึงพอใจของ ประชาชนอุบาสก
ผู้เข้าร่วม
อุบาสิกา รวมถึงทุก
กิจกรรม
ภาคส่วนไม่วา่ จะเป็น
ร้อยละ 80 โรงเรียน วัด ชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชมุ ชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มคี ุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น
3.เพื่อให้นักเรียน เยาวชน
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางด้านศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี

5 โครงการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูวฒ
ั นธรรมอีสาน

1.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว
ในเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
ขอนแก่น
2.เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีวฒ
ั นธรรมพื้นบ้าน
อันมีเสน่ห์ เป็นแบบฉบับ

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
อบรมทบทวนบทเรียน
การสอนและแนะนาการ
ติดตั้งฟอนต์ภาษาอีสาน
(ไทน้อย) พร้อมการนาไปใช้

150,000

150,000

150,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ซึ่งจะได้ทากิจกรรม
ร่วมกันทางวัฒนธรรม
อันเป็นการสร้างสรรค์
ให้เกิดความรู้ความ
คิดและความสามัคคี
สืบทอด
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
150,000 ร้อยละความ 1.มีการกระตุ้น
สานักการศึกษา
พึงพอใจของ เศรษฐกิจและการ
ผู้เข้าร่วม
ท่องเที่ยวในจังหวัด
กิจกรรม
ขอนแก่น
ร้อยละ 80 2.เพื่ออนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชมุ ชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มคี ุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
เฉพาะตัวให้คงอยู่สืบไป
3.เพื่อให้ประเพณีและ
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
เป็นที่กล่าวถึงของคน
ทั่วโลกในฐานะเป็นเมืองแห่ง
ประเพณีวฒ
ั นธรรมอีสาน
ที่น่ายกย่อง
4.เพื่อเป็นการสร้างภาพ
ลักษณ์ที่ดีของเมืองขอนแก่น
รวมถึงสร้างความรักและ
หวงแหนในแผ่นดินเกิด
5.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมของชาว
ขอนแก่นกับชาวไทย และ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งาน
2.เปิดโอกาสและพื้นที่ให้ทกุ
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน
อันมีเสน่ห์ เป็นแบบ
ฉบับเฉพาะตัวให้คง
อยู่สืบไป
3.เพื่อให้ประเพณี
และวัฒนธรรมของ
จังหวัดขอนแก่น
เป็นที่กล่าวถึงของคน
ทั่วโลก ในฐานะเป็น
เมืองแห่งประเพณี
วัฒนธรรมอีสาน
ที่น่ายกย่อง
4.เพื่อเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชมุ ชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มคี ุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ชาวโลก และให้นักเรียน
นักศึกษา ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้
6.เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปินพื้นบ้านของชาว
ขอนแก่น และสร้างเวทีระดับ
โลกให้เยาวชนขอนแก่นได้
แสดงออก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
จังหวัดขอนแก่น
รวมถึงสร้างความรัก
และหวงแหนใน
แผ่นดินเกิดของชาว
ขอนแก่น
5.เพื่อเป็นการแลก
เปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ของชาวขอนแก่น กับ
ชาวไทย และชาวโลก
และให้นักเรียน
นักศึกษา ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปได้
ศึกษาเรียนรู้
6.เพื่อส่งเสริมและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชมุ ชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มคี ุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อนุรักษ์ศิลปินพื้นบ้าน
ของชาวขอนแก่น และ

สร้างเวทีระดับโลก
ให้เยาวชน
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา
-กิจกรรมร่วมงานประเพณีทอ้ งถิ่น เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียน
ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมใน
งานประเพณีทอ้ งถิ่น
ในงานประเพณีสุดยอด
สงกรานต์อีสาน เทศกาล
ดอกคูนเสียงแคน และถนน
ข้าวเหนียว, งานประเพณี
ออกพรรษา ลอยประทีปบูชา

-คณะครู อาจารย์ นักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
-ชุมชนในเขตเทศบาลฯ
-เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป เข้าร่วม
กิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม

650,000

650,000

650,000

650,000

จานวน คณะครู นักเรียน
กิจกรรมที่เข้า และชุมชนในสังกัด
ร่วม
ได้เข้าร่วมในกิจกรรม
งานประเพณีทอ้ งถิ่น

สานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชมุ ชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มคี ุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

-กิจกรรมร่วมงานประเพณี
"บุญสมมาบูชาน้า"

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พุทธกตัญญู, งานเทศกาลไหม
ประเพณีผูกเสี่ยวและงาน
กาชาดจังหวัดขอนแก่น
เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียน -คณะครู อาจารย์ นักเรียน
ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมใน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
งานประเพณีทอ้ งถิ่นในงาน -ชุมชนในเขตเทศบาลฯ
ประเพณีบญ
ุ สมมาบูชาน้า -เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม

7 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี 1. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี ชุมชนในเขตเขตเทศ
และวัฒนธรรมของชุมชนในเขต วัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา บาลนครขอนแก่น
เทศบาลนครขอนแก่น
ท้องถิ่นให้อนุชนรุน่ หลังได้ จานวน 95 ชุมชน
และสืบทอดเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมต่อไป

2561
(บาท)

60,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

60,000

60,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

60,000 จานวนผู้เข้า คณะครู นักเรียน และ สานักการศึกษา
ร่วมกิจกรรม ชุมชนในสังกัดได้เข้า
ร่วมในกิจกรรมงาน
ประเพณีทอ้ งถิ่น

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ความพึงพอใจ เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู

สานัก
ของประชาชน งานประเพณีวัฒนธรรม สวัสดิการ
2.ชุมชนได้อนุรักษ์และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น สังคม
บุญประเพณีให้ ให้อนุชนรุ่นหลังได้
สืบทอดเป็นมรดก เรียนรู้และสืบทอด

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชมุ ชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มคี ุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
2. เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันตาม
บุญประเพณี ฮีตสิบสอง
ครองสิบสี่มีโอกาสทางาน
ร่วมกัน โดยใช้งานโดยใช้
งานบุญประเพณี เป็นศูนย์
รวมจิตใจก่อให้เกิดความ
ร่วมแรงร่วมใจ เกิดความรัก
ความสามัคคีในชุมชน
ทาให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็ง และเกิดสานึก
รักท้องถิ่น
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนได้มี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ให้คงอยู่ต่อไป เป็นมรดกวัฒนธรรม
ต่อไปและประชาชน
ในชุมชนมีกิจกรรม
ร่วมกัน โดยเกิดความ
รักความสามัคคีใน
ชุมชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชมุ ชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มคี ุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความรู้ ความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี
ของภาคอีสาน (ฮีตสิบสอง
คองสิบสี่)
8 โครงการอนุรักษ์วนั สาคัญของชาติ
ตามนโยบายของรัฐบาล
ในชุมชนเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น

1. เพื่อปลูกฝัง และเสริมสร้าง ประธานชุมชน
ความรัก และเทิดทูนใน
คณะกรรมการชุมชน
สถาบันหลักของชาติให้แก่ เยาวชนทั่วไป
ประชาชนได้ราลึกถึง
2.เพื่อตอบสนองนโยบาย ประชาชนทั่วไป
และเจตนารมณ์ของรัฐบาล จานวน 95 ชุมชน
ในการสร้างความเข็มแข็งแก่
สถาบันหลักของชาติ

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1.ความพึงพอใจ เพื่อเป็นการกระตุ้น
สานัก
ของประชาชน เตือนให้เยาวชนและ สวัสดิการ
2.ชุมชนได้เรียน ประชาชนในชุมชน
สังคม
รู้ถึงวันสาคัญ หรือคนในสังคมได้
ของรัฐบาล
ตระหนักและระลึกถึง
และราลึกถึง เหตุการณ์สาคัญใน
ความสาคัญ
อดีต ด้วยความภาค
ของชาติ
ภูมิใจหรือเพื่อเป็น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชมุ ชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มคี ุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
3.เพื่อเกิดความรักความ
สามัคคี เกิดความเข็มแข็งใน
ชุมชน เกิดความสานึกรัก
ท้องถิ่น
4.เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้
และเข้าใจความเป็นมาของ
วันสาคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
70%

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
แบบอย่างในการประ
พฤติปฏิบตั ิที่ดีงาม
สืบทอดต่อกันมาและ
ให้อนุชนรุ่นหลังได้
เรียนรู้และเพื่อเป็น
การระลึกถึงความ
สาคัญของวันสาคัญ
ของชาติ ตามนโยบาย

ของรัฐบาล เป็นการ
ให้ชุมชนมีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน
ทาให้เกิดความรัก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชมุ ชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มคี ุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความสามัคคีในชุมชน

9 โครงการชาวพุทธต้นแบบ

1. อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ ประธานชุมชน 95 คน
พิธกี ารทางศาสนาอย่าง
ประชาชนทั่วไป 100 คน
ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมการ
เด็ก/เยาวชน 100 คน
ประกอบพิธกี ารทางศาสนา
ที่ถูกต้องการปฏิบตั ิตนให้
ถูกต้องตามกาลเทศะ
ระเบียบแบบแผนทาง
วัฒนธรรมไทย
2.ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
กระบวนการ ขั้นตอน การจัด
พิธกี ารทางศาสนาของท้องถิ่น

120,000

120,000

120,000

120,000 1.มีผู้พิธีการาง 1.ทาให้ชุมชนได้มีผู้
สานัก
ศาสนาที่ปฏิบัติ นาพิธกี ารทางศาสนา สวัสดิการ
ถูกต้องตามหลัก ที่ปฏิบตั ิตนให้ถูกต้อง
สังคม
พุทธศาสนา

ตามกาลเทศะระเบียบ

2.มีผู้รู้กระบวน แบบแผนประเพณี

การจัดพิธกี าร
ทางศาสนาได้
อย่างถูกต้อง
ตามหลักประ
เพณี

และวัฒนธรรมไทย
ตามโบราณประเพณี
2.เพื่อให้การกระบวน
การขั้นตอนการจัดพิธี
กรรมทางศาสนา ถูก
ต้องตามเป็นระเบียบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชมุ ชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มคี ุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

3.ส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ของชุมชนและท้องถิน และ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ
งานศาสนพิธที ี่ถูกต้อง
ตามโบราณประเพณีสืบต่อไป

รวม

งบประมาณ
โครงการ

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
แบบเรียบร้อย
เหมาะสม
3.เพื่อให้การส่งเสริม
ทักษะ และอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม
และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในชุมชน

9,640,000 9,640,000 9,640,000 9,640,000

9

9

9

9

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ส่ งเสริมผู้ประกอบการเพือ่ เพิม่ มูลค่ าวิสาหกิจชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพือ่ เพิม่ มูลค่าวิสาหกิจชุมชน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการถนนฅนเดินขอนแก่น

รวม

งบประมาณ
โครงการ

ตัวชี้วดั
งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
(KPI)
2561
2562
2563
2564
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ - มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
698,200 698,200 698,200 698,200 ร้อยละของ -พื้นที่สาธารณะใน
การลงทุนและการ
ของพื้นที่สาธารณะและ
จานวน
เขตเทศบาล
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ จากการ ท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น
วิสาหกิจชุมชน นครขอนแก่น
จัดกิจกรรมถนนฅนเดิน
ที่ได้รับการ ได้รับการพัฒนาและ
-เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
สนับสนุน
นามาใช้ให้เกิด
ให้ดีขึ้น
ประโยชน์
-เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
-เกิดการกระตุ้น
ในจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่
เศรษฐกิจและพัฒนา
นิยมและแพร่หลาย
การท่องเที่ยว

698,200 698,200 698,200 698,200
1
1
1
1

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพือ่ เพิม่ มูลค่าวิสาหกิจชุมชน
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 กองทุนตั้งตัว

ดาเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม กลุ่มอาชีพ/ประชาชน
อาชีพพัฒนาความรู้ด้านการ และ 95 ชุมชน ในเขต
ตลาด บัญชี การเงิน สิ่งทอ เทศบาลนครขอนแก่น
อุปโภค บริโภคและต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพใน
โครงการกองทุนตั้งตัวหรือ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนค่าใช้จ่าย วัสดุ
อุปกรณ์การฝึกอบรม
วัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
สัมมนา ศึกษา ดูงาน

ตัวชี้วดั
งบประมาณและที่ผ่านมา
(KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
600,000 600,000 600,000 600,000 จานวน
กลุ่มอาชีพ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน
ชุมชนได้รับการส่ง
เสริมและมีการแลก
เปลี่ยนความรู้ ผู้วา่ ง
งานผู้ตกงานมีอาชีพ
รองรับ และบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อน
เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน
และพัฒนาสินค้าให้มี
คุณภาพไปสู่ตลาด
ภายนอกอย่างมี
มาตรฐานสากลชุมชน
เกิดความเข้มแข็ง

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

มีความรักความสามัคคี

และเกิดการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพือ่ เพิม่ มูลค่าวิสาหกิจชุมชน
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ร่วมกันในชุมชน

รวม

งบประมาณ
โครงการ

600,000

1

600,000

600,000

600,000

1

1

1

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พันธกิจที่ 2
พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานและสิ่ งแวดล้ อมให้ เป็ นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ ที่ 4
พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่ งมวลชนและโครงสร้ างพืน้ ฐานให้ เป็ นนครแห่ งการลงทุนและ
นครแห่ งการอยู่อาศัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพื่อดาเนินการทาสีตีเส้น สามารถทาสีตีเส้นได้
1 โครงการทาสีตีเส้นภายในเขต
50,000 50,000
สัญลักษณ์เครื่องหมาย
เทศบาลนครขอนแก่น
สัญลักษณ์การจราจรบน
ทางเท้า ภายในเขตเทศบาล การจราจรทางเท้าได้
นครขอนแก่น
ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า
-เพื่อลดอุบตั ิเหตุด้านการ 1 กิโลเมตร
จราจรในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น

รวม

งบประมาณ
โครงการ

50,000
1

50,000
1

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะทางที่
สามารถ
ดาเนินการ
ทาสีตีเส้นได้

-สัญลักษณ์การ
จราจรบน
ทางเท้าสามารถ
มองเห็นได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
-อุบตั ิเหตุ
ภายในเขต
เทศบาลนคร
ขอนแก่นลดลง

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างบูรณะหรือ
เพื่อปรับปรุงถนนเดิม ก่อสร้างบูรณะหรือ
500,000
500,000
500,000
บารุงรักษาถนนภายใน ให้เป็นถนนที่ได้
บารุงรักษาถนนภายในเขต
เขตเทศบาล เขต 1
มาตรฐาน
เทศบาล พื้นที่ไม่น้อยกว่า
600 ตารางเมตร

2 ก่อสร้างบูรณะหรือ
บารุงรักษาถนนภายใน
เขตเทศบาล เขต 2

เพื่อปรับปรุงถนนเดิม ก่อสร้างบูรณะหรือ
ให้เป็นถนนที่ได้
บารุงรักษาถนนภายในเขต
มาตรฐาน
เทศบาล พื้นที่ไม่น้อยกว่า
600 ตารางเมตร

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2564
(บาท)
500,000 ถนนได้รับ ประชาชนได้รับ
การปรับปรุง ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

500,000 ถนนได้รับ ประชาชนได้รับ
การปรับปรุง ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการช่าง

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ก่อสร้างบูรณะหรือ
เพื่อปรับปรุงถนนเดิม ก่อสร้างบูรณะหรือ
1,000,000
1,000,000
1,000,000
บารุงรักษาถนนภายใน ให้เป็นถนนที่ได้
บารุงรักษาถนนภายในเขต
เขตเทศบาล เขต 3
มาตรฐาน
เทศบาล พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,200 ตารางเมตร

4 ก่อสร้างบูรณะหรือ
บารุงรักษาถนนภายใน
เขตเทศบาล เขต 4

เพื่อปรับปรุงถนนเดิม ก่อสร้างบูรณะหรือ
ให้เป็นถนนที่ได้
บารุงรักษาถนนภายในเขต
มาตรฐาน
เทศบาล พื้นที่ไม่น้อยกว่า
600 ตารางเมตร

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2564
(บาท)
1,000,000 ถนนได้รับ ประชาชนได้รับ
การปรับปรุง ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

500,000 ถนนได้รับ ประชาชนได้รับ
การปรับปรุง ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการช่าง

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อปรับปรุงถนนเดิม จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทา
200,000
200,000
200,000
และท่อระบายน้าตาม
ให้เป็นถนนที่ได้
การก่อสร้างถนนและท่อ
ถนน ตรอก ซอก ตาม
มาตรฐาน
ระบายน้าตามถนน ตรอก
ชุมชนภายในเขตเทศบาล
ซอย ตามชุมชนในเขต
เขต 1
เทศบาล เขต 1 พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร
6 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อปรับปรุงถนนเดิม
และท่อระบายน้าตาม
ให้เป็นถนนที่ได้
ถนน ตรอก ซอก ตาม
มาตรฐาน
ชุมชนภายในเขตเทศบาล
เขต 2

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทา
การก่อสร้างถนนและท่อ
ระบายน้าตามถนน ตรอก
ซอย ตามชุมชนในเขต
เทศบาล เขต 1 พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2564
(บาท)
200,000 ถนนได้รับ ประชาชน
การปรับปรุง ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

300,000 ถนนได้รับ ประชาชน
การปรับปรุง ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการช่าง

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อปรับปรุงถนนเดิม จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทา
500,000
500,000
500,000
และท่อระบายน้าตาม
ให้เป็นถนนที่ได้
การก่อสร้างถนนและท่อ
ถนน ตรอก ซอก ตาม
มาตรฐาน
ระบายน้าตามถนน ตรอก
ชุมชนภายในเขตเทศบาล
ซอย ตามชุมชนในเขต
เขต 3
เทศบาล เขต 1 พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,000 ตารางเมตร
8 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อปรับปรุงถนนเดิม
และท่อระบายน้าตาม
ให้เป็นถนนที่ได้
ถนน ตรอก ซอก ตาม
มาตรฐาน
ชุมชนภายในเขตเทศบาล
เขต 4

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทา
การก่อสร้างถนนและท่อ
ระบายน้าตามถนน ตรอก
ซอย ตามชุมชนในเขต
เทศบาล เขต 1 พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2564
(บาท)
500,000 ถนนได้รับ ประชาชน
การปรับปรุง ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

200,000 ถนนได้รับ ประชาชน
การปรับปรุง ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการช่าง

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้า เพื่อปรับปรุงระบบ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทา
7,000,000
7,000,000
7,000,000
ตามถนน ตรอก ซอก
ระบายน้าเดิมให้ได้ การก่อสร้างท่อระบายน้า
ตามชุมชนภายในเขต
มาตรฐาน
ตามถนน ตรอก ซอย ตาม
เทศบาล 4 เขต
ชุมชนในเขตเทศบาล เขต
1-4 จานวนไม่น้อยกว่า 60
ซอย
10 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างท่อ เพื่อสร้างรายได้
ระบายน้าตามถนน ตรอก ให้กบั คนในท้องถิ่น
ซอก ตามชุมชนภายใน
เขตเทศบาล 4 เขต

จัดจ้างแรงงานในชุมชน
ก่อสร้างท่อระบายน้าตาม
ถนน ตรอก ซอย ตามชุมชน
ในเขตเทศบาล เขต 1-4
จานวนไม่น้อยกว่า 60 ซอย

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
7,000,000 ระบบ
ระบายน้า
ได้รับการ
ปรับปรุง

2,000,000 ระบบ
ระบายน้า
ได้รับการ
ปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการช่าง

ประชาชนได้
สานักการช่าง
เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแล
ท้องถิ่นของ
ตนเอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 ค่าจ้างแรงงานขุดลอก เพื่อสร้างรายได้
จัดจ้างแรงงานในชุมชนขุด
4,750,000
4,750,000
4,750,000
ท่อระบายน้า , คลอง
ให้กับคนในท้องถิ่น ลอกท่อระบายน้า , คลอง
ระบายน้า , ขุดลอก
ระบายน้า , ขุดลอก
ผักตบชวา ชุมชนภายใน
ผักตบชวา ชุมชนภายในเขต
เขตเทศบาล 4 เขต
เทศบาล 4 เขตจานวน 95
ซอย

รวม

งบประมาณ
โครงการ

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
4,750,000 ระบบ
ระบายน้า
ได้รับการ
ปรับปรุง

17,450,000 17,450,000 17,450,000 17,450,000
11
11
11
11

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้
สานักการช่าง
เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแล
ท้องถิ่นของ
ตนเอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ ปรับปรุงก่อสร้างความยาว
53,300,000
ถนนมิตรภาพ ช่วงตัดถนน เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 13,704 เมตร ปู
เหล่านาดีถึงสามแยกประตู
บล็อคนาทางความหนา 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เซนติเมตร ติดตั้งอุปกรณ์
ประกอบถนน ย้ายสิ่งกีด
ขวางบนทางเท้า ทาทางลาด
คนพิการ

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ ปรับปรุงก่อสร้างความยาว
8,381,000
ถนนศรีจันทร์ ช่วงตัดถนน เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 2,055 เมตร ปู
ชาตะผดุงถึงช่วงตัดถนน
บล็อกนาทางความหนา 3
ประชาสโมสร
เซนติเมตร ติดตั้งอุปกรณ์
ประกอบถนน ย้ายสิ่งกีด
ขวางบนทางเท้า ทาทางลาด
คนพิการ

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ ปรับปรุงก่อสร้างความยาว
37,476,000
ถนนประชาสโมสร ช่วงตัด เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 9,618 เมตร
ถนนมิตรภาพถึงช่วงตัดถนน
ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบถนน
ศรีจันทร์
ย้ายสิ่งกีดขวางบนทางเท้า
ทาทางลาดคนพิการ

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ ปรับปรุงก่อสร้างความยาว
11,976,000
ถนนมะลิวลั ย์ ช่วงตัดประตู เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 2,946 เมตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นถึง
ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบถนน
ช่วงตัดถนนมิตรภาพ
ย้ายสิ่งกีดขวางบนทางเท้า
ทาทางลาดคนพิการ

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ ปรับปรุงก่อสร้างความยาว
16,220,000
ถนนหลังเมือง ช่วงตัดถนน เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 4,070 เมตร
รอบเมืองถึงช่วงตัดถนนศูนย์
ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบถนน
ราชการ
ย้ายสิ่งกีดขวางบนทางเท้า
ทาทางลาดคนพิการ

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า เพื่อปรับปรุงทางเท้าเดิม ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสอง
25,000,000
สองฝั่งถนนหน้าเมือง
ให้ได้มาตรฐาน
ฝั่งถนนหน้าเมืองช่วงแยกตัด
ถนนหน้าศูนย์ราชการถึง
แยกตัดถนนอามาตย์และ
ช่วงแยกตัดถนนศรีจันทร์ถึง
แยกตัดถนนเหล่านาดี พื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 11,751
ตารางเมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า เพื่อปรับปรุงทางเท้าเดิม ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสอง
29,000,000
สองฝั่งถนนกลางเมือง
ให้ได้มาตรฐาน
ฝั่งถนนกลางเมือง รวมไม่
น้อยกว่า 14,102 ตารางเมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 ค่าก่อสร้างปรับปรุงลาน
เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา ทาการปรับระดับพื้นลาน
12,000,000
กีฬาบึงแก่นนคร
เดิมให้ได้มาตรฐาน
กีฬาคอนกรีตพร้อมร่องรางวี
แบบเปิด พื้นที่ไม่น้อยกว่า
7,600 ตร.ม.ทาสีพื้นสนาม
กีฬา พร้อมก่อสร้างรั้วเหล็ก
ตระแกรงตาข่ายสูง 6 เมตร
ติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง
สปอร์ตไลท์สูง 6 เมตร
จานวนไม่น้อยกว่า 24 ต้น

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลานกีฬาได้รับ มีสนามกีฬาที่ได้ สานักการช่าง
การปรับปรุง มาตรฐานเพียงพอ
ต่อผู้มาออกกาลัง
กาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 ค่าซ่อมแซมบารุงผิวจราจร เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ ขุดรื้อซ่อมพื้นที่ดาเนินการ
ถนนรอบบึงแก่นนคร
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 2,500 ตรม.
และงานยกฝาบ่อพัก งาน
ซ่อมรอยต่อคอนกรีต งานอุด
โพรงคอนกรีต งานทาสีตีเส้น
จราจร
10 ค่าปรับปรุงภูมิทศั น์
สวนสาธารณะบึงแก่นนคร
บริเวณสวนไห

เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น์ให้
เกิดความสวยงาม

ปรับปรุงทางวิง่ ทางจักยาน
ลานเอนกประสงค์ ที่จอด
รถยนต์ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
8 ไร่

7,500,000

-

-

2564
(บาท)
14,000,000

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนถนน ได้ถนนที่ได้
สานักการช่าง
ได้รับการ มาตรฐาน สะดวก
ปรับปรุง ในการสัญจรไปมา

จานวนสวน ประชาชนมีที่
ได้รับการ พักผ่อนหย่อนใจ
ปรับปรุง และใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 ค่าปรับปรุงภูมิทศั น์
เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น์ให้ ก่อสร้างที่จอดรด 2,196
29,500,000
สวนสาธารณะบึงแก่นนคร เกิดความสวยงาม
ตรม. งานซุ้มประตูทางเข้า
บริเวณลานหมอนขิด
งานรื้อถอน 1178 ตร.ม.
งานปรับปรุงบล็อกพื้น 6136
ตร.ม. งานย้ายต้นไม้ 10
ต้น งานปรับปรุงรั้ว 160 ม.
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ท่า
น้า 200 ม.

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนสวน ประชาชนมีที่
ได้รับการ พักผ่อนหย่อนใจ
ปรับปรุง และใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 ปรับปรุงผิวจราจรพร้อม
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ ปรับปรุงถนนกว้างเฉลี่ย
34,000,000
ก่อสร้างระบบท่อระบายน้า เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน 18.80 เมตร ระยะทาง
ถนนกลางเมือง ช่วงหน้าวัด และก่อสร้างระบบระบาย 1,230 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
หนองแวง ไปทางด้านทิศใต้ น้าให้ได้มาตรฐาน
23,124 ตารางเมตรและ
จนสุดเขตเทศบาล
ก่อสร้างท่อระบายน้า ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50
เมตร จานวน 1 ข้าง พร้อม
บ่อพักน้า ยาวไม่น้อยกว่า
1,300 เมตร

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ถนนและท่อ
ระบายน้า
ได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 ก่อสร้างท่อระบายจากบึง เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ทาการวางท่อเหลี่ยมระบาย
แก่นนคร (บริเวณประตู
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
น้า ค.ส.ล ขนาด 1.50x1.50
ควบคุมระดับน้าที่ 6 ) ถึง
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 188
บริเวณสี่แยกถนนรอบบึงตัด
เมตร พร้อมท่อเหลี่ยม
ถนนศรีนวล
ระบายน้าค.ส.ล ขนาด
1.50x1.50 เมตร แบบมีช่อง
ลง ไม่น้อยกว่า 3 เมตร และ
กาแพงรัดท่อ ท่อเหลี่ยม
1.50 เมตร จานวน 1 จุด

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
3,918,000 ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 ก่อสร้างท่อระบายน้าเพื่อ เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล.
เพิ่มประสิทธิภาพการ
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1
ระบายน้าและแก้ไขปัญหา
เมตร 1 ข้าง ความยาวท่อ
น้าท่วมถนนอดุลยารามช่วง
ระบายน้าพร้อมบ่อพักน้า ไม่
แยกถนนเสรีสัมพันธ์
น้อยกว่า 540 เมตร พร้อม
ชุดบานประตูระบายน้า ชุด
และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600
ตารางเมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
11,358,000 ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15 บูรณะและบารุงรักษาถนน เพื่อบูรณะและบารุงรักษา บูรณะและบารุงรักษาถนน
10,000,000 10,000,000
ศรีจันทร์(ช่วงถนนเฉลิมพระ ถนนเดิมให้เป็นถนนที่ได้ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 12-21
เกียรติ-สุดเขตเทศบาลด้าน มาตรฐาน
เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า
ทิศตะวันออก)
4,970 เมตร

16 บูรณะและบารุงรักษาถนน
ประชาสโมสร

เพื่อบูรณะและบารุงรักษา บูรณะและบารุงรักษาถนน
ถนนเดิมให้เป็นถนนที่ได้ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 12-21
มาตรฐาน
เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า
4,970 เมตร

-

-

30,000,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2564
(บาท)
10,000,000 ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

-

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการช่าง

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 บูรณะและบารุงรักษาถนน เพื่อบูรณะและบารุงรักษา บูรณะและบารุงรักษาถนน
6,000,000
มะลิวลั ย์
ถนนเดิมให้เป็นถนนที่ได้ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 27-46
มาตรฐาน
เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า
2,050 เมตร

18 ปรับปรุงผิวจราจรทางหลวง เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
หมายเลข ถนนเหล่านาดี เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน
ช่วงแยกถนนมิตรภาพถึง
ทางรถไฟ

ปรับปรุงถนน ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 37 เมตร ระยะทาง
2,960 เมตร พื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 109,520 ตาราง
เมตร

-

1,500,000

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
19 ปรับปรุงผิวจราจรทางหลวง เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ ปรับปรุงถนน ผิวจราจรกว้าง
10,000,000
หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน เฉลี่ย 38 เมตร ยาว 4,350
ช่วงสี่แยกขอนแก่น-สุดเขต
เมตร
เทศบาลทางทิศเหนือ

20 ปรับปรุงผิวจราจรทางหลวง เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน
ตอนสี่แยกขอนแก่น-สุดเขต
เทศบาลทางใต้

ปรับปรุงถนนผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 37 เมตร ยาวประมาณ
2,960 เมตร พื้นที่
ดาเนินการไม่น้อยกว่า
109,520 ตารางเมตร

5,000,000

-

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
21 บูรณะและบารุงรักษาถนน เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ บูรณะและบารุงรักษาความ
1,000,000
1,000,000
1,000,000
ผังเมืองรวมขอนแก่น (ถนน เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ยาวไม่น้อยกว่า 3,760 ตาราง
กัลปพฤกษ์)
เมตร

22 การปรับปรุงฝาปิดบ่อพักใน เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ปรับปรุงฝาปิดบ่อพักในผิว
ผิวจราจร ตามถนนสาย
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
จราจร ตามถนนสายหลักไม่
หลักภายในเขตเทศบาลนคร
น้อยกว่า 1,200 ฝา
ขอนแก่น

5,250,000

5,250,000

5,250,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2564
(บาท)
1,000,000 ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

5,250,000 ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการช่าง

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
23 การปรับปรุงฝาปิดบ่อพักใน เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ปรับปรุงฝาปิดบ่อพักในผิว
13,500,000 13,500,000 13,500,000
ผิวจราจร ตามถนนสายรอง น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
จราจร ตามถนนสายรองไม่
ภายในเขตเทศบาลนคร
น้อยกว่า 3,000 ฝา
ขอนแก่น

24 ปรับปรุงฝาปิดบ่อพักในทาง เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ปรับปรุงฝาปิดบ่อพักในทาง
เท้า ตามถนนสายหลัก
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
เท้า ตามถนนสายหลักไม่
ภายในเขตเทศบาลนคร
น้อยกว่า 8,000 ฝา
ขอนแก่น

30,000,000

30,000,000

30,000,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
13,500,000 ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

30,000,000 ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25 ปรับปรุงฝาปิดบ่อพักในทาง เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ปรับปรุงฝาปิดบ่อพักในทาง
22,500,000 22,500,000 22,500,000
เท้า ตามถนนสายรองภายใน น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
เท้า ตามถนนสายรอง
เขตเทศบาลนครขอนแก่น
จานวนไม่น้อยกว่า 6,000 ฝา

26 ปรับปรุงฝาปิดบ่อพักในผิว เพื่อปรับปรุงระบบระบาย
จราจร ภายในซอยย่อยตาม น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น

ปรับปรุงฝาปิดบ่อพักในผิว
จราจร ภายในซอยย่อยตาม
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น จานวน 95
ชุมชนๆละ 30 ฝา ทั้งหมด
2,850 ฝา

12,825,000

12,825,000

12,825,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
22,500,000 ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

12,825,000 ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
27 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงระบบระบาย จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซม
4,800,000
4,800,000
4,800,000
ฝาปิดบ่อพักภายในเขต
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ฝาบ่อพักที่ชารุดตามคาร้อง
เทศบาล
ภายในเขตเทศบาล จานวน
ไม่น้อยกว่า 400 ฝา

28 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมฝา เพื่อสร้างรายได้ให้กับคน ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ชารุด
บ่อพักภายในเขตเทศบาล ในท้องถิ่น
ตามคาร้องภายในเขต
เทศบาล จานวนไม่น้อยกว่า
400 ฝา

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
4,800,000 ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

2,000,000 ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนมีส่วน สานักการช่าง
ร่วมในการดูแล
ท้องถิ่นของตนเอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
29 ปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบาย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ดูด ฉีด ล้างท่อระบายน้า
5,000,000
น้า โดยการดูด ฉีด ล้างท่อ น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ถนนสายหลักภายในเขต
ระบายน้าถนนสายหลัก
เทศบาล จานวน 5 สาย (
ภายในเขตเทศบาล จานวน
ถนนกลางเมือง, ถนนรอบ
5 สาย
บ้านศรีฐาน, ถนนศรีมารัตน์,
ถนนหน้าเมือง, ถนนประชา
สโมสร)
30 ปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบาย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ดูด ฉีด ล้างท่อระบายน้า
5,000,000
น้า โดยการดูด ฉีด ล้างท่อ น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ถนนสายหลักภายในเขต
ระบายน้าถนนสายหลัก
เทศบาล จานวน 5 สาย(
ภายในเขตเทศบาล จานวน
ถนนกสิกรทุ่งสร้าง, ถนน
5 สาย
ราษฎร์คะนึง,ถนนหลังศูนย์
ราชการ,ถนนมิตรภาพ,ซอย
อดุลยาราม)

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
31 ปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบาย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ดูด ฉีด ล้างท่อระบายน้า
5,000,000
น้า โดยการดูด ฉีด ล้างท่อ น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ถนนสายหลักภายในเขต
ระบายน้าถนนสายหลัก
เทศบาล จานวน 5 สาย(
ภายในเขตเทศบาล จานวน
ถนนเสรีสัมพันธ์,ซอยสวัสดี,
5 สาย
ถนนศรีจันทร์,ถนนชาตะผดุง
,ถนนประชาสาราญ)

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
32 ปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบาย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ดูด ฉีด ล้างท่อระบายน้า
น้า โดยการดูด ฉีด ล้างท่อ น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ถนนสายหลักภายในเขต
ระบายน้าถนนสายหลัก
เทศบาล
ภายในเขตเทศบาล จานวน
จานวน 5 สาย( ถนนเหล่า
5 สาย
นาดี,ถนนรอบบึงแก่นนคร,
ถนนแก่นตูมประชาราษฎร์,
ถนนหมอชาญอุทศิ ,ถนน
รื่นรมย์
)

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
5,000,000 ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
33 ปรับปรุงป้ายจราจรภายใน เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ ปรับปรุงป้ายจราจรภายใน
800,000
800,000
800,000
เขตเทศบาลขอนแก่น
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน เขตเทศบาลนครขอนแก่น

34 ทาสีตีเส้นจราจรถนนสาย เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ ทาสีตีเส้นจราจรถนนสาย
หลักและสายรองภายในเขต เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน หลักและสายรองภายในเขต
เทศบาลขอนแก่น
เทศบาลขอนแก่น

3,000,000

3,000,000

3,000,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
800,000 ป้ายจราจร
ได้รับการ
ปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

3,000,000 ป้ายจราจร
ได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35 ก่อสร้างหลังคาคลุม
เพื่ออานวยความสะดวก ก่อสร้างหลังคาคลุม
3,200,000
สะพานลอยภายในเขต
แก่ประชาชนที่ข้าม
สะพานลอยภายในเขต
เทศบาล จานวน 4 จุด
สะพานลอย
เทศบาล เพื่อเป็นค่าจ้าง
ก่อสร้างหลังคาคลุม
สะพานลอยภายในเขต
เทศบาลจานวน 4 จุด
36 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง
สว่างภายในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น

เพื่ออานวยความสะดวก ค่าจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา แสงสว่างพร้อมอุปกรณ์
ภายในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น ระยะ 5,000 เมตร

5,800,000

5,800,000

5,800,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนหลังคา ประชาชนได้รับ
คลุม
ความสะดวกใน
สะพานลอย การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

5,800,000 จานวนไฟฟ้า ประชาชนได้รับ
ส่องสว่างที่
ความสะดวกใน
ได้รับการ
การสัญจรไปมา
ก่อสร้าง
ปรับปรุง

สานักการช่าง

2564
(บาท)
-

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
37 ก่อสร้างปรับปรุงทาง
เพื่อก่อสร้างทางจักรยาน ก่อสร้างทางวิง่ จักรยาน
จักรยานรอบบึงทุ่งสร้าง
ให้ประชาชนออกกาลัง พร้อมงานทาสีพื้นทาง
กายและสัญจรไปมา
จักรยาน และงานบล๊อกพื้น
พิมพ์ลาย กว้าง 2.85 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 4,800
เมตร
38 ปรับปรุงเส้นทางจราจร 3
แยกวัดโพธิ์ ถนนรอบบึง
แก่นนคร

เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน

ทาการก่อสร้างพื้นถนนพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร
พร้อมทาสีตีเส้นจราจร
ก่อสร้างทางเท้าใหม่พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร
พร้อมทางลาดคนพิการ 14
จุด

2,200,000

-

2564
(บาท)
25,000,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนทาง ประชาชนมี
สานักการช่าง
จักรยาน เส้นทางจักรยานใน
เขตเมือง ในการ
สัญจรผ่านไป-มา

จานวนผิว
ประชาชนได้รับ
จราจรที่เพิ่มขึ้น ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
39 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ ซ่อมแซมหรือบารุงรักษา
10,000,000
5,000,000
รอบบึงทุ่งสร้าง
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ถนน กว้าง 8.5 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 2,860 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,310
ตารางเมตร
40 ค่าปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า
เป็นระบบโซล่าเซลล์ตาม เดิมที่ชารุดเสียหายและ
ถนนรอบบึงแก่นนคร
เป็นพลังงานทดแทนจาก
ระบบไฟฟ้าเดิม

ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ชนิดหลอด
แอลอีดี เสาสูงไม่น้อยกว่า 6
เมตร จานวนเสาไม่น้อยกว่า
100 ต้น

-

8,000,000

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนผิว
ประชาชนได้รับ
จราจรที่เพิ่มขึ้น ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

จานวนระบบ ประชาชนได้รับ
สานักการช่าง
โซล่าเซลล์ ความสะดวกใน
การสัญจรผ่าน ไป
มาและปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
41 ค่าปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
1,200,000
เป็นระบบโซล่าเซลล์ตาม เดิมที่ชารุดเสียหายและ แสงอาทิตย์ชนิดหลอด
ถนนรอบบึงหนองแวงตราชู เป็นพลังงานทดแทนจาก แอลอีดี เสาสูงไม่น้อยกว่า 6
ระบบไฟฟ้าเดิม
เมตร จานวนเสาไม่น้อยกว่า
20 ต้น

42 ค่าปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า
เป็นระบบโซล่าเซลล์ตาม เดิมที่ชารุดเสียหายและ
ถนนรอบบึงศรีฐาน
เป็นพลังงานทดแทนจาก
ระบบไฟฟ้าเดิม

ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ชนิดหลอด
แอลอีดี เสาสูงไม่น้อยกว่า 6
เมตร จานวนเสาไม่น้อยกว่า
20 ต้น

-

-

1,200,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

จานวนระบบ ประชาชนได้รับ
สานักการช่าง
โซล่าเซลล์ ความสะดวกใน
การสัญจรผ่าน ไป
มาและปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

-

จานวนระบบ ประชาชนได้รับ
สานักการช่าง
โซล่าเซลล์ ความสะดวกใน
การสัญจรผ่าน ไป
มาและปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
43 ค่าปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
1,800,000
เป็นระบบโซล่าเซลล์ตาม เดิมที่ชารุดเสียหายและ แสงอาทิตย์ชนิดหลอด
ถนนรอบบึงหนองใหญ่
เป็นพลังงานทดแทนจาก แอลอีดี เสาสูงไม่น้อยกว่า 6
ระบบไฟฟ้าเดิม
เมตร จานวนเสาไม่น้อยกว่า
30 ต้น
44 ค่าปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
เป็นระบบโซล่าเซลล์บริเวณ เดิมที่ชารุดเสียหายและ แสงอาทิตย์ชนิดหลอด
สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง
เป็นพลังงานทดแทนจาก แอลอีดี จานวนเสาไม่น้อย
ระบบไฟฟ้าเดิม
กว่า 30 ต้น

-

3,000,000

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

จานวนระบบ ประชาชนได้รับ
สานักการช่าง
โซล่าเซลล์ ความสะดวกใน
การสัญจรผ่าน ไป
มาและปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

-

จานวนระบบ ประชาชนได้รับ
สานักการช่าง
โซล่าเซลล์ ความสะดวกใน
การสัญจรผ่าน ไป
มาและปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
45 ก่อสร้างปรับปรุง
เพื่อก่อสร้างให้เป็นพื้นที่สี ก่อสร้างปรับปรุงสวน
10,000,000
สวนสาธารณะทางรถไฟ
เขียวใจกลางเมืองขอนแก่น สวนสาธารณะโดยการปลูก
ต้นไม้ ก่อสร้างทางเดิน ทาง
วิง่ พร้อมระบบระบายน้า
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สวนสาธารณะ
ประชาชนมีที่ สานักการช่าง
เดิมได้รับการ พักผ่อนหย่อนใจ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น และออกกาลังกาย
ของคนในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,200,000,000
46 ปรับปรุงภูมิทศั น์
เพื่อก่อสร้างปรับปรุงภูมิ ปรับปรุงภูมิทศั น์ส่วนที่เหลือ
สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง ทัศน์เดิมให้เกิดความ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ไร่
สวยงาม
ปรับระดับพื้นที่ ปลูกหญ้า
ไม้ยืนต้น ก่อสร้างทางเดิน
ทางวิง่ ระบบรดน้าต้นไม้
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบ
ระบายน้า อาคารห้องน้า
และลานกีฬา ลาน
เอนกประสงค์

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สวนสาธารณะ
ประชาชนมีที่ สานักการช่าง
เดิมได้รับการ พักผ่อนหย่อนใจ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น เพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
47 ปรับปรุงภูมิทศั น์
เพื่อก่อสร้างปรับปรุงภูมิ ปรับปรุงภูมิทศั น์ พื้นที่ไม่
5,200,000
สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ทัศน์เดิมให้เกิดความ
น้อยกว่า 13 ใร่ โดยทาการ
บริเวณสวนคูน
สวยงาม
ปรับระดับพื้นที่ ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง ระบบระบายน้า
ลานเอนกประสงค์

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สวนสาธารณะ
ประชาชนมีที่ สานักการช่าง
เดิมได้รับการ พักผ่อนหย่อนใจ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น เพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
48 ก่อสร้างถนน คสล. ทาง
เพื่อก่อสร้างถนนถนนที่ได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
20,000,000
เชื่อมบริเวณพื้นที่ประมง
มาตรฐานและเป็น
เสิรมเหล็กพร้อมท่อระบาย
(ช่วงจากถนนกสิกรทุ่งสร้าง- เส้นทางลัดช่วยบรรเทา น้า คสล. ขนาดความกว้าง
ถนนรอบบึงทุ่งสร้าง)
ปัญหาจราจรภายในเมือง 10.50 เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 790 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,295
ตารางเมตร พร้อมระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างและทางเท้า

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
49 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ รื้อผิวทางเท้าเดิมและ
8,700,000
ถนนรื่นรมย์
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงทางเท้าขนาดความ
กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร
จานวน 2 ข้าง ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 765 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
2,295 ตารางเมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ รื้อผิวทางเท้าเดิมและ
21,660,000
ถนนรอบบึงแก่นนคร
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงทางเท้าขนาดความ
กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
3,800 เมตร หรือมีพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 5,700 ตาราง
เมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
51 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ รื้อผิวทางเท้าเดิมและ
14,440,000
ถนนศรีจันทร์
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงทางเท้าขนาดความ
กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร
จานวน 2 ข้าง ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 2,400 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
7,200 ตารางเมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
52 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ รื้อผิวทางเท้าเดิมและ
11,400,000
ถนนหลังศูนย์ราชการ
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงทางเท้าขนาดความ
กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร
จานวน 2 ข้าง ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
3,000 ตารางเมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
53 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ รื้อผิวทางเท้าเดิมและ
20,500,000
ถนนเหล่านาดี
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงทางเท้าขนาดความ
กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร
จานวน 2 ข้าง ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 1,800 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
5,400 ตารางเมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
54 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ รื้อผิวทางเท้าเดิมและ
7,410,000
ถนนบ้านกอก
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงทางเท้าขนาดความ
กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร
จานวน 2 ข้าง ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 650 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
1,950 ตารางเมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
55 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ รื้อผิวทางเท้าเดิมและ
25,800,000
ถนนมะลิวลั ย์
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงทางเท้าขนาดความ
กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร
จานวน 2 ข้าง ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 2,265 เมตร
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,795
ตารางเมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
56 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ รื้อผิวทางเท้าเดิมและ
ถนนกัลปพฤกษ์
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงทางเท้าขนาดความ
กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร
จานวน 2 ข้าง ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 4,600 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
13,800 ตารางเมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
52,440,000 ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
57 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ รื้อผิวทางเท้าเดิมและ
19,950,000
ถนนรอบเมือง
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงทางเท้าขนาดความ
กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร
จานวน 2 ข้าง ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 1,7500
เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 5,250 ตารางเมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
58 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ รื้อผิวทางเท้าเดิมและ
5,700,000
ถนนดรุณสาราญ
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงทางเท้าขนาดความ
กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร
จานวน 2 ข้าง ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 500 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
1,500 ตารางเมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
59 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ รื้อผิวทางเท้าเดิมและ
12,550,000
ถนนพิมพสุต
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงทางเท้าขนาดความ
กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร
จานวน 2 ข้าง ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 1,100 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
3,300 ตารางเมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ รื้อผิวทางเท้าเดิมและ
7,980,000
ถนนอามาตย์
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงทางเท้าขนาดความ
กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร
จานวน 2 ข้าง ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 700 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,100
ตารางเมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
61 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ รื้อผิวทางเท้าเดิมและ
10,260,000
ถนนชีทา่ ขอน
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงทางเท้าขนาดความ
กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร
จานวน 2 ข้าง ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 900 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,700
ตารางเมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
62 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ รื้อผิวทางเท้าเดิมและ
13,680,000
ถนนชวนชื่น
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงทางเท้าขนาดความ
กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร
จานวน 2 ข้าง ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
3,600 ตารางเมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
63 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ รื้อผิวทางเท้าเดิมและ
5,700,000
ถนนรื่นจิตต์
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงทางเท้าขนาดความ
กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร
จานวน 2 ข้าง ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,500
ตารางเมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
64 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ รื้อผิวทางเท้าเดิมและ
5,130,000
ถนนนิกรสาราญ
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงทางเท้าขนาดความ
กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร
จานวน 2 ข้าง ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 450 เมตร
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,350
ตารางเมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
65 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ รื้อผิวทางเท้าเดิมและ
20,520,000
ถนนเทพารักษ์
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงทางเท้าขนาดความ
กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร
จานวน 2 ข้าง ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 1,800 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
5,400 ตารางเมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
66 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ รื้อผิวทางเท้าเดิมและ
25,080,000
ถนนกสิกรทุ่งสร้าง
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงทางเท้าขนาดความ
กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร
จานวน 2 ข้าง ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 2,200 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
6,600 ตารางเมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
67 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ รื้อผิวทางเท้าเดิมและ
21,660,000
ถนนรอบบึงทุ่งสร้าง
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงทางเท้าขนาดความ
กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,800
เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 5,700 ตารางเมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
68 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ รื้อผิวทางเท้าเดิมและ
9,120,000
ถนนราษฎรคะนึง
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงทางเท้าขนาดความ
กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
1,600 เมตร หรือมีพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 2,400 ตาราง
เมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ทางเท้าได้รับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
69 ก่อสร้างแก้ไขจุดเสี่ยง ถนน เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร
1,500,000
มิตรภาพตัดถนนกัลปพฤกษ์ เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน และเครื่องอานวยด้านจราจร
และปรับปรุงสภาพกายภาพ
ถนนเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง

70 ก่อสร้างแก้ไขจุดเสี่ยง ถนน เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
มิตรภาพตัดถนนศรีจันทร์ เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร
และเครื่องอานวยด้านจราจร
และปรับปรุงสภาพกายภาพ
ถนนเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง

1,800,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

จุดเสี่ยงได้รับ
การแก้ไข
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

-

จุดเสี่ยงได้รับ
การแก้ไข
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
71 ก่อสร้างแก้ไขจุดเสี่ยง ถนน เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร
1,000,000
มิตรภาพตัดถนนบ้านกอก เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน และเครื่องอานวยด้านจราจร
และปรับปรุงสภาพกายภาพ
ถนนเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง

72 ก่อสร้างแก้ไขจุดเสี่ยง ถนน เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
มิตรภาพตัดถนนบ้านเหล่า เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน
นาดี

ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร
และเครื่องอานวยด้านจราจร
และปรับปรุงสภาพกายภาพ
ถนนเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง

1,500,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

จุดเสี่ยงได้รับ
การแก้ไข
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

-

จุดเสี่ยงได้รับ
การแก้ไข
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
73 ก่อสร้างแก้ไขจุดเสี่ยง ถนน เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร
1,200,000
มะลิวลั ย์ (ประตูศรีฐาน)
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน และเครื่องอานวยด้านจราจร
และปรับปรุงสภาพกายภาพ
ถนนเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง

74 ก่อสร้างแก้ไขจุดเสี่ยง ถนน เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
มะลิวลั ย์ตัดถนนกัลปพฤกษ์ เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร
และเครื่องอานวยด้านจราจร
และปรับปรุงสภาพกายภาพ
ถนนเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง

1,400,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

จุดเสี่ยงได้รับ
การแก้ไข
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

-

จุดเสี่ยงได้รับ
การแก้ไข
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
75 ก่อสร้างแก้ไขจุดเสี่ยง
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร
1,000,000
บริเวณรอบวงเวียนทางรถไฟ เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน และเครื่องอานวยด้านจราจร
และปรับปรุงสภาพกายภาพ
ถนนเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง

76 ก่อสร้างแก้ไขจุดเสี่ยง ตาม
ชุมชนซอยย่อย เขต 1

เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร
และเครื่องอานวยด้านจราจร
และปรับปรุงสภาพกายภาพ
ถนนเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง

800,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

จุดเสี่ยงได้รับ
การแก้ไข
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

-

จุดเสี่ยงได้รับ
การแก้ไข
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
77 ก่อสร้างแก้ไขจุดเสี่ยง ตาม เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร
1,200,000
ชุมชนซอยย่อย เขต 2
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน และเครื่องอานวยด้านจราจร
และปรับปรุงสภาพกายภาพ
ถนนเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง

78 ก่อสร้างแก้ไขจุดเสี่ยง ตาม
ชุมชนซอยย่อย เขต 3

เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร
และเครื่องอานวยด้านจราจร
และปรับปรุงสภาพกายภาพ
ถนนเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง

-

1,500,000

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

จุดเสี่ยงได้รับ
การแก้ไข
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

-

จุดเสี่ยงได้รับ
การแก้ไข
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
79 ก่อสร้างแก้ไขจุดเสี่ยง ตาม เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร
1,000,000
ชุมชนซอยย่อย เขต 4
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน และเครื่องอานวยด้านจราจร
และปรับปรุงสภาพกายภาพ
ถนนเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง

80 จ้างศึกษาและออกแบบ
โครงการก่อสร้างการ
ควบคุมสัญญาณไฟจราจร
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์(ATC
System)

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ก่อสร้างเพื่อประโยชน์
สูงสุดในการดาเนิน
โครงการ

ผลการศึกษาโครงการ
ก่อสร้างการควบคุมสัญญาณ
ไฟจราจรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์(ATC System)

-

2,500,000

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการช่าง

-

จุดเสี่ยงได้รับ
การแก้ไข
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

-

ได้ผล
การศึกษาที่มี
ประโยชน์ต่อ
โครงการ

เกิดประโยชน์สูงสุด สานักการช่าง
ในการดาเนิน
โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
81 ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ดาเนินการติดตั้งระบบ
60,000,000
ไฟจราจรด้วยระบบ
ของเมืองในการสัญจรไป- ควบคุมสัญญาณไฟจราจร
คอมพิวเตอร์(ATC System) มา และการใช้รถใช้ถนน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์(ATC
จานวน 24 แยก
ของประชาชน
System)จานวน 24 แยก

82 การก่อสร้างศูนย์ควบคุม
และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ควบคุมสัญญาณไฟจราจร
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์(ATC
System)

เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร
ของเมืองในการสัญจรไปมา และการใช้รถใช้ถนน
ของประชาชน

ศูนย์ควบคุมและฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ ควบคุมสัญญาณ
ไฟจราจรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์(ATC System)
จานวน 1 แห่ง

-

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

จานวนระบบ
ATCที่ได้รับ
การติดตั้ง

20,000,000 จานวนศูนย์
ควบคุมและ
ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปัญหาระบบจราจร สานักการช่าง
ได้รับการแก้ไข

มีศูนย์ควบคุมและ สานักการช่าง
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ในแก้ไขปัญหา
ระบบจราจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
83 การพัฒนาและก่อสร้าง
เพื่อก่อสร้างระบบรถ
เพื่อก่อสร้างระบบรถโดยสาร
300,000,000 400,000,000
ระบบรถโดยสาร ขนส่ง
โดยสารขนส่งสาธารณะ สาธารณะขนส่งมวลชน
สาธารณะ (LRT) ต้นแบบใน (LRT) ต้นแบบในเมือง
ระยะทาง 26 กิโลเมตร
เมืองภูมิภาค จังหวัด
ขอนแก่น เพื่อแก้ไขปัญหา
ขอนแก่น
ระบบจราจรของเมือง
ขอนแก่น

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
700,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในเขต
เทศบาลนคร
ขอนแก่น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้รับระบบขนส่ง สานักการช่าง
มวลชนที่สามารถ
แก้ไขปัญหาจราจร
ของเมืองได้อย่าง
ถาวร

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
84 ศึกษาความเหมาะสมและ -กาหนดแนวทางการ
-ทาการศึกษาพร้อมสารวจ
20,000,000 20,000,000
ออกแบบเบื้องต้นระบบ
พัฒนาและเพิ่ม
และรวบรวมข้อมูลและ
เชื่อมการเดินทางของ
ประสิทธิภาพในการ
จัดทาการพัฒนาผังเมือง
ผู้โดยสารกับระบบรถไฟฟ เดินทาง'-กาหนดรูแบบ เฉพาะบริเวณโดยรอบสถานี
ทางคู่ เขตพื้นที่จังหวัด
การพัฒนาการเชื่อมต่อ รถไฟรางคู่ และบริเวณผัง
ขอนแก่น
ระบบขนส่งมวลชน
เมืองรวมขอนแก่นพร้อมทั้ง
สาธารณะและเพื่อเพิ่ม ศึกษาความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพด้าน
ออกแบบเบื้องต้นระบบการ
การจราจรของเมือง
เชื่อมต่อการเดินทาง

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
เพื่อประสิทธิภาพ สานักการช่าง
สามารถเพิ่ม ด้านการจราจร
ช่องทาง
ภายในขอนแก่น
การจราจรไป
มาภายในเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
85 ปรับปรุงระบบระบายน้า
เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล.
2,500,000
ซอยโพธิท์ อง
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร ความยาวรวม
บ่อพักน้ารางวีไม่น้อยกว่า
400 เมตร จานวนบ่อพักไม่
น้อยกว่า 40 บ่อ

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
86 ปรับปรุงระบบระบายน้า
เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล.
1,500,000
ซอยชัยพฤกษ์ 12
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร ความยาวรวม
บ่อพักน้ารางวีไม่น้อยกว่า
150 เมตร จานวนบ่อพักไม่
น้อยกว่า 15 บ่อ

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
87 ปรับปรุงระบบระบายน้า
เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล.
5,000,000
ซอยมิตรภาพ 26
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.20 เมตร ความยาวรวม
บ่อพักน้ารางวีไม่น้อยกว่า
430 เมตร จานวนบ่อพักไม่
น้อยกว่า 15 บ่อ
88 ปรับปรุงประตูระบายน้าที่ 6 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพน้า ทาการปรับปรุงประตูระบาย
(บึงแก่นนคร)
น้าให้เป็นระบบไฟฟ้า

-

-

15,000,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

-

จานวนประตู
ระบายน้า

น้าท่วมขังได้รับ
การระบายอย่าง
รวดเร็ว

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
89 ปรับปรุงประตูระบายศาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพน้า ทาการปรับปรุงประตูระบาย
15,000,000
เจ้าแม่สองนาง (บึงแก่นนคร)
น้าให้เป็นระบบไฟฟ้า

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)
-

จานวนประตู
ระบายน้า

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

น้าท่วมขังได้รับ
การระบายอย่าง
รวดเร็ว

สานักการช่าง

90 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
ซอยเหล่านาดี 12 ชุมชน
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน
เหล่านาดี 12

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ซอยเหล่านาดี 12 มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

400,000

-

-

-

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

91 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
ซอยโพธิสาร 1 ชุมชนโนน เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน
ทัน 9

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ซอยโพธิสาร 1 ความยาวไม่
น้อยกว่า 290 เมตร

700,000

-

-

-

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
92 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
400,000
ซอยภายในชุมชน ชุมชน เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ซอยภายในชุมชน มีพื้นที่ไม่
โนนทัน9
น้อยกว่า 600 ตารางเมตร
93 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า
จากซอยพัทยา2 ถึงซอย
พัทยา 6 ชุมชนโนนทัน 8

เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน

94 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอย เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
ภายในชุมชน ชุมชนโนนทัน เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน
8

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า
จากซอยพัทยา2 ถึงซอย
พัทยา 6 ความยาวไม่น้อย
กว่า 1,200 เมตร

2,500,000

-

-

-

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

- ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ซอยภายในชุมชน มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

400,000

-

-

-

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
95 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
700,000
ถนนทานตะวัน ชุมชนโนน เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนทานตะวัน มีพื้นที่ไม่
ทัน 7
น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

96 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
ถนนดอกคูณ ชุมชนโนนทัน เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน
7

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนดอกคูณ มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร

800,000

-

-

-

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

97 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
ซอยชาตะผดุง 4 ชุมชน
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน
โนนทัน 6

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ซอยชาตะผดุง 4 ความยาว
ไม่น้อยกว่า 220 เมตร

800,000

-

-

-

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
98 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
400,000
ซอยน้าทิพย์ 2 ชุมชนโนน เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ซอยน้าทิพย์ 2 ความยาว
ทัน 6
ไม่น้อยกว่า 100 เมตร

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

99 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
ซอยโพธิสาร 21 ชุมชนโนน เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน
ทัน 5

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ซอยโพธิสาร 21 ความยาว
ไม่น้อยกว่า 50 เมตร

200,000

-

-

-

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

100 ซ่อมแซมถนนซอยภายใน
ชุมชน ชุมชนโนนทัน 4

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอย
ภายในชุมชน มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร

400,000

-

-

-

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
101 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอย เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอย
400,000
ภายในชุมชน ชุมชนโนนทัน เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ภายในชุมชน มีพื้นที่ไม่น้อย
3
กว่า 600 ตารางเมตร

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

102 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอย เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
ภายในชุมชน ชุมชนโนนทัน เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน
2

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอย
ภายในชุมชน มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร

400,000

-

-

-

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

103 ก่อสร้างถนนซอยสมานมิตร เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
ชุมชนโนนทัน 2
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนซอยสมานมิตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 150
เมตร

500,000

-

-

-

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
104 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
200,000
ซอยหน้าเมือง 13 ชุมชน เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ซอยหน้าเมือง 13 มีพื้นที่ไม่
โนนหนองวัด 4
น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

105 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
ซอยหน้าเมือง 19 ชุมชน เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน
โนนหนองวัด 4

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ซอยหน้าเมือง 19 มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

200,000

-

-

-

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

106 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอย เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
ภายในชุมชน ชุมชนโนน เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน
หนองวัด 4

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอย
ภายในชุมชน มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร

400,000

-

-

-

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
107 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอย เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
400,000
ภายในชุมชน ชุมชนโนน เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอย
หนองวัด 3
ภายในชุมชน มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

108 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอย เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
ภายในชุมชน ชุมชนโนน
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน
หนองวัด 2

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอย
ภายในชุมชน มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร

400,000

-

-

-

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

109 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
ซอยเกสร ชุมชนโนนหนอง เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน
วัด 2

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ซอยเกสร ความยาวไม่น้อย
กว่า 200 เมตร

500,000

-

-

-

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
110 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
300,000
ซอยแม่ทองใย ชุมชนโนน เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ซอยแม่ทองใย กว้างประมาณ
หนองวัด 3
3 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 150 เมตร

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

111 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
ถนนวุฒาราม ชุมชนโนน
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน
หนองวัด 1

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนวุฒาราม มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 6,000 ตารางเมตร

7,000,000

-

-

-

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

112 ซอยเหล่านาดี 6/6 ชุมชน
หลังสนามกีฬา 1

ปรับปรุงซอยเหล่านาดี 6/6
ความยาวไม่น้อยกว่า 100
เมตร

300,000

-

-

-

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
113 ขยายไหล่ทาง ซอยภายใน เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ ขยายไหล่ทาง ซอยภายใน
700,000
ชุมชน ชุมชนหลังสนามกีฬา เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ชุมชน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1
2,000 ตารางเมตร

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

114 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
ซอยกลางเมือง 9 ชุมชน เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน
หลังสนามกีฬา 1

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ซอยกลางเมือง 9 ความยาว
ไม่น้อยกว่า 200 เมตร

700,000

-

-

-

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

115 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
ซอยกลางเมือง 11 ชุมชน เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน
หลังสนามกีฬา 1

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ซอยกลางเมือง 11 ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 440 เมตร

1,000,000

-

-

-

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
116 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
4,000,000
ถนนแก่นตูมประชาราษฎร์ เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนแก่นตูมประชาราษฎร์
ซอยผิวงาม ซอยสีชมพู ซอย
ซอยผิวงาม ซอยสีชมพู ซอย
มิตรสัมพันธ์ ชุมชนบ้านตูม
มิตรสัมพันธ์ ลาดยางมะตอย
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000
ตารางเมตร
117 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
ในชุมชน เขต 3
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ในชุมชน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
10,000 ตารางเมตร

-

-

4,000,000

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
118 ก่อสร้างท่อระบายน้าซอย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
950,000
ฉิมพลี 9/5ชุมชนโนนทัน 1 น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 269 เมตร

119 ก่อสร้างท่อระบายน้า ซอย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
เชื่อมชุมชน95 ก้าวหน้านคร น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร
กับถนนกลางเมือง ชุมชน95
ก้าวหน้านคร

7,500,000

-

2564
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120 ก่อสร้างท่อระบายน้าซอย 4 เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
600,000
ชุมชนการเคหะ
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 145 เมตร

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

121 ก่อสร้างท่อระบายน้าซอย 8 เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
ชุมชนการเคหะ
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร

-

400,000

-

-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

122 ก่อสร้างท่อระบายน้าซอย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
ในกัลยารัตน์ ชุมชนโนนทัน 9 น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร

-

900,000

-

-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
123 ก่อสร้างท่อระบายน้าซอย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
300,000
หลังวัดศรีสว่าง แยกขวา
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 70 เมตร
ชุมชนโนนทัน 9
124 ก่อสร้างท่อระบายน้า ซอย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
พัทยา 1 ชุมชนโนนทัน 8 น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 700 เมตร

125 ก่อสร้างท่อระบายน้า ซอย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
พัทยา 2 ชุมชนโนนทัน 8 น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 220 เมตร

2,800,000

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

-

-

-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

800,000

-

-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
126 ก่อสร้างท่อระบายน้า ซอย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
900,000
พัทยา 3ชุมชนโนนทัน 8
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

127 ก่อสร้างท่อระบายน้า ซอย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
พัทยา 4 ชุมชนโนนทัน 8 น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 230 เมตร

-

800,000

-

-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

128 ก่อสร้างท่อระบายน้า ซอย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
พัทยา 5 ชุมชนโนนทัน 8 น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร

-

600,000

-

-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
129 ก่อสร้างท่อระบายน้า ซอย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
800,000
พัทยา 6ชุมชนโนนทัน 8
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 230 เมตร

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

130 ก่อสร้างท่อระบายน้า ซอย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
พัทยา 7ชุมชนโนนทัน 8
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 125 เมตร

-

500,000

-

-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

131 ก่อสร้างท่อระบายน้า ซอย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
พัทยา 8ชุมชนโนนทัน 8
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร

-

700,000

-

-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
132 ก่อสร้างท่อระบายน้าถนน เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
15,000,000
น้าทิพย์ ชุมชนโนนทัน 6 น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 700 เมตร

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

133 ก่อสร้างท่อระบายน้า ซอย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
โพธิสาร 8 ชุมชนโนนทัน 2 น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 177 เมตร

700,000

-

-

-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

134 ก่อสร้างท่อระบายน้าซอย
หน้าเมือง 19 ชุมชนโนน
หนองวัด 4

700,000

-

-

-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
135 ก่อสร้างท่อระบายน้า
เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
700,000
ซอยวุฒาราม 8 แยกซ้าย น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร
ชุมชนโนนหนองวัด 2

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

136 ก่อสร้างท่อระบายน้าซอย
หน้าเมือง 11 ชุมชนโนน
หนองวัด 1

เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร

400,000

-

-

-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

137 ก่อสร้างท่อระบายน้าซอย
สว่างทิพย์ 2 ชุมชนกศน.

เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร

200,000

-

-

-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
138 ก่อสร้างท่อระบายน้าซอย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
360,000
สว่างทิพย์ 3 ชุมชนกศน.
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 90 เมตร

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

139 ก่อสร้างท่อระบายน้าซอย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
ข้างร้าน ส.งานเหล็ก ชุมชน น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 80 เมตร
แก่นนคร

320,000

-

-

-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

140 ก่อสร้างท่อระบายน้าซอย
เหล่านาดี 4/4 ชุมชนหลัง
สนามกีฬา 2

518,000

-

-

-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 148 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
141 ก่อสร้างท่อระบายน้าซอย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
350,000
หน้าบ้านเลขที่ 151/28 ถึง น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร
บ้านเลขที่ 43/1 ชุมชนหลัง
สนามกีฬา 2
142 ก่อสร้างท่อระบายน้าซอย
เหล่านาดี 4 ชุมชนหลัง
สนามกีฬา 2

เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 420 เมตร

143 ก่อสร้างท่อระบายน้าซอย
เหล่านาดี 8/1 ชุมชนหลัง
สนามกีฬา 1

เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 78 เมตร

-

400,000

-

-

2,103,500

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

2564
(บาท)
-

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
144 ก่อสร้างท่อระบายน้าซอย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
700,000
เหล่านาดี 10/1 ชุมชนหลัง น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร
สนามกีฬา 1

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

145 ก่อสร้างท่อระบายน้าซอย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
เหล่านาดี 10/3 ชุมชนหลัง น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 85 เมตร
สนามกีฬา 1

-

300,000

-

-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

146 ก่อสร้างท่อระบายน้าซอย
เหล่านาดี 10/14 ชุมชน
หลังสนามกีฬา 1

-

300,000

-

-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 53 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
147 ก่อสร้างท่อระบายน้าซอย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
300,000
เหล่านาดี 10/15 ชุมชน
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 61 เมตร
หลังสนามกีฬา 1

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

148 ก่อสร้างท่อระบายน้าซอย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
กสิกรสาราญ 2 ชุมชนวัดธาตุ น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 230 เมตร

800,000

-

-

-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

149 ก่อสร้างท่อระบายน้าซอย
กสิกรสาราญ 4 ชุมชนวัด
ธาตุ

520,000

-

-

-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 130 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150 ก่อสร้างท่อระบายน้าซอย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
328,000
แยกระหว่าง ซอย2และซอย น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 82 เมตร
4 ชุมชนวัดธาตุ

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

151 ก่อสร้างท่อระบายน้าซอย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
กลางเมือง 8 ชุมชนคุ้มวัด น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 120 เมตร
กลาง

480,000

-

-

-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

152 ก่อสร้างท่อระบายน้าซอย เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
กลางเมือง 11 ชุมชนหนอง น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 146 เมตร
แวงเมืองเก่า 1

584,000

-

-

-

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
153 ก่อสร้างท่อระบายน้าถนน เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ความ
6,000,000
ศรีธาตุ ชุมชนบ้านตูม
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร

154 ปรับปรุงผิวจราจรและวาง เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้
ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอย เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน
มิตรภาพซอย 10

ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 4 เมตร ยาว 375
ตารางเมตร พื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,500 ตาราง
เมตร พร้อมงานวางท่อ
ระบายน้าขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.80 เมตร ความ
ยาวรวมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า
375 เมตร

-

-

3,500,000

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

ถนนได้รับการ ประชาชนได้รับ
ปรับปรุง
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
155 ก่อสร้างท่อระบายน้า ค. เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล.
2,000,000
ส.ล. พร้อมทางเท้าถนนเข้า น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
ศูนย์รัตนาภา
เมตร ความยาวรวมบ่อพัก
ไม่น้อยกว่า 300 เมตร
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล.กว้าง
เฉลี่ย 1 เมตร พร้อมงานคัน
หินและงานระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
156 ปรับปรุงศาลาพักผู้โดยสาร เพื่อปรับปรุงศาลาพัก
ปรับปรุงศาลาพักผู้โดยสาร
6,150,000
ภายในเขตเทศบาลนคร
ผู้โดยสารเดิมให้ใช้การได้ ภายในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น
ปกติ
ขอนแก่น จานวน 41 แห่ง

157 ค่าจ้างออกแบบรายละเอียด
และควบคุมงานก่อสร้าง
ระบบระบายน้าถนนมติร
ภาพ จากแยกถนนมิตรภาพ
ตัดถนนศรีจันทร์ ถึง
สะพานข้ามแม่น้าชี

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ก่อสร้างเพื่อประโยชน์
สูงสุดในการดาเนิน
โครงการ

แบบแปลนก่อสร้างระบบ
ระบายน้าถนนมติรภาพ จาก
แยกถนนมิตรภาพตัดถนนศรี
จันทร์ ถึง สะพานข้ามแม่น้าชี
จานวน 1 ชุด

12,975,000

-

2564
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
ประชาชนผู้ใช้รถ สานักการช่าง
ปรับปรุงศาลา ประจาทาง
พักผู้โดยสาร โดยสารมีที่พกั คอย
ระหว่างการเดินทาง
จานวนแบบ
แปลน
โครงการ
ก่อสร้าง

แก้ไขปัญหาน้า
สานักการช่าง
ท่วมขังได้อย่าง
ถูกต้องและส่งผล
กระทบกับ
สิ่งแวดล้อมและ
สภาพแวดล้อมให้
น้อยที่สุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
158 ก่อสร้างระบบระบายน้า
เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม ก่อสร้างระบบระบายน้าถนน
740,000,000
ถนนมิตรภาพ จากแยกถนน โดยการผันน้าออกจาก มติรภาพ จากแยกถนน
มิตรภาพตัดถนนศรีจันทร์ พื้นที่ให้ระบายลงแม่น้าชี มิตรภาพตัดถนนศรีจันทร์ ถึง
ถึง สะพานข้ามแม่น้าชี
สะพานข้ามแม่น้าชี
ระยะทางไม่น้อยกว่า 8.8 กม.
159 ก่อสร้างถนนตามผังเมือง เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร
รวมถนนกัลปพฤกษ์ส่วนต่อ รองรับกับปริมาณจราจร
ขยายที่ 3 (ถนนศรีจันทร์- ในอนาคต-เพื่อสร้างถนน
ถนนบ้านกอก-ถนนเหล่านาดี) โครงข่ายให้เชื่อมต่อกับ
ระบบจราจรในปัจจุบนั

ก่อสร้างถนนถนนกัลปพฤกษ์
ส่วนต่อขยายที่ 3 (ถนนศรี
จันทร์-ถนนบ้านกอก-ถนน
เหล่านาดี)ความยาว 2,100
เมตรผิวจราจร ค.ส.ล. 4
ช่องจราจร

7,200,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

จานวน
โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าฯ

ลดปัญหาน้าท่วม สานักการช่าง
ขังบนผิวจราจรทา
ให้ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

-

ได้ผิวจราจร
เพิ่ม 4 ช่อง
จราจร
ระยะทาง
2,100 เมตร

-ปนะชาชนได้
เส้นทางจราจรใน
การเข้า-ออกเมือง
อีกทางหนึ่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
160 ก่อสร้างแก้ไขปัญหาน้าท่วม เพื่อแก้ไขน้าท่วมขังและ รื้อผิวจราจรเดิม วางท่อ
7,200,000
บริเวณชุมชนมิตรสัมพันธ์2 บรรเทาความเดือดร้อน ระบายน้า ขนาดเส้นผ่าน
ของประชาชน
ศูนย์กลาง 0.6 เมตร ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,000
เมตร บ่อพักไม่น้อยกว่า 100
บ่อ พร้อมปรับปรุงผิว
จราจรที่ชารุด

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- จานวนจุด
ก่อสร้างเพื่อ
แก้ไขปัญหา
น้าท่วม

น้าท่วมขังได้รับ
การแก้ไข
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
161 ก่อสร้างขยายผิวจราจร
เพื่อปรับปรุงบถนนถนน รื้อผิวทางเท้าเดิมและ
900,000
บริเวณถนนรอบบึงแก่นนคร เดิมให้เป็นถนนที่ได้
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
ตัดถนนนิกรสาราญ(ข้าง
มาตรฐาน
ความกว้างเฉลี่ยน 1.50 เมตร
สทท 11)
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
120 เมตร พร้อมก่อสร้างคัน
หิน คสล. ความยาวไม่น้อย
กว่า 120 เมตร

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- จานวนผิว
ประชาชนได้รับ
จราจรที่ได้รับ ความสะดวกใน
การขยายไหล่ การสัญจรไปมา
ทาง

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
162 ก่อสร้างท่อระบายเพื่อ
เพื่อปรับปรุงระบบระบาย วางท่อระบายน้า HDPE
31,000,000
แก้ไขปัญหาน้าท่วม ซอยน้า น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2
ทิพย์
เมตร ความยาวรวมบ่อพัก
ท่อระบายน้าไม่น้อยกว่า 300
เมตร พร้อมก่อสร้างถนน ค.
ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15
เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,200 ตารางเมตร

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
163 ก่อสร้างท่อระบายน้า ค. เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล.
600,000
ส.ล.ซอยชัยพฤกษ์ 11
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.40 เมตร จานวน 1 ข้าง
ความยาวท่อระบายน้า
พร้อมบ่อพักน้า ไม่น้อยกว่า
120 เมตร จานวนบ่อพักน้า
ไม่น้อยกว่า 12 บ่อพัก

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
164 ก่อสร้างท่อระบายน้า ค. เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล.
900,000
ส.ล.ซอยมิตรภาพ 19
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร จานวน 1 ข้าง
ความยาวท่อระบายน้า
พร้อมบ่อพักน้า ไม่น้อยกว่า
150 เมตร จานวนบ่อพักน้า
ไม่น้อยกว่า 12 บ่อพัก

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
165 ก่อสร้างท่อระบายเพื่อ
เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล.
1,000,000
แก้ไขปัญหาน้าท่วมบึง
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
หนองบอน
0.60 เมตร จานวน 1 ข้าง
ความยาวท่อระบายน้า
พร้อมบ่อพักน้า ไม่น้อยกว่า
180 เมตร จานวนบ่อพักน้า
ไม่น้อยกว่า 18 บ่อพัก

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
166 ก่อสร้างท่อระบายน้า ค. เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.
900,000
ส.ล.ซอยวีระวรรณ 2
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร จานวน 1 ข้าง
ความยาวท่อระบายน้า
พร้อมบ่อพักน้า ไม่น้อยกว่า
150 เมตร จานวนบ่อพักน้า
ไม่น้อยกว่า 12 บ่อพัก

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
167 ก่อสร้างท่อระบายน้า ค. เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล.
600,000
ส.ล.ซอยอดุลยาราม 7/2( น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ตอนปลาย)
0.60 เมตร จานวน 1 ข้าง
ความยาวท่อระบายน้า
พร้อมบ่อพักน้า ไม่น้อยกว่า
100 เมตร จานวนบ่อพักน้า
ไม่น้อยกว่า 10 บ่อพัก

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
168 ก่อสร้างท่อระบายน้า ค. เพื่อปรับปรุงระบบระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้า
900,000
ส.ล.ซอยกลางเมือง 9
น้าเดิมให้ได้มาตรฐาน
ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จานวน 1 ข้าง ความยาวท่อ
ระบายน้าพร้อมบ่อพักน้า ไม่
น้อยกว่า 150 เมตร จานวน
บ่อพักน้าไม่น้อยกว่า 12 บ่อ
พัก

รวม งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

509,225,000
103

684,663,000
50

2564
(บาท)
-

2,751,368,500

943,191,000
34
20

ตัวชี้วดั
(KPI)
ระบบระบาย
น้าได้รับการ
ปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ ที่ 5
พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมให้ อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการอบรมปลูกจิตสานึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อสร้างแกนนาเยาวชนให้ นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

และนักเรียนโรงเรียน

2.เพื่อพัฒนามุมมอง ทัศนะ

เครือข่าย ได้เข้ารับการ

ความเข้าใจของเยาวชนให้

อบรม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความ 1.นักเรียนในเขต
พึงพอใจ

เทศบาล และนักเรียน การศึกษา

ของผู้เข้าร่วม โรงเรียนเครือข่าย
อบรม

สานัก

มีสานึกรักษ์สิ่งแวด

เห็นที่มาของปัญหาและ

ล้อม มีความเป็น

แนวทางการสร้างสิ่งแวดล้อม

ผู้นาในการรักษา

ให้น่าอยู่

สิ่งแวดล้อมทั้งภายใน

3. เพื่อลดปริมาณการสร้าง

โรงเรียนตนเองและ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์

ชุมชนได้

ในจังหวัดขอนแก่น

2.นักเรียนมีความรัก

4.พัฒนาทักษะการเชื่อมโยง

ความสามัคคีกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

รวม

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ปัญหาและแนวทางแก้ปญ
ั หา

ทั้งในโรงเรียนและ

ด้านสิ่งแวดล้อมแก่เด็กและ

ต่างโรงเรียน

เยาวชน

3.นักเรียนเกิดความ

5.เพื่อสร้างแนวทางในการ

ภาคภูมิใจ ในการ

จัดทาหลักสูตรการพัฒนา

เป็นแกนนารักษา

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

สิ่งแวดล้อม

-

-

300,000 300,000 300,000 300,000

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการชุมชนวัดร่วมใจ
ลดสร้างขยะณ ต้นทาง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

- มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน

- ชุมชน จานวน 5 แห่ง

พฤติกรรมความคิดจาก

- วัด 5 แห่ง

ผู้สร้างขยะ

ชุมชน

- ค้นหาวิธแี บบมีส่วนร่วม

- เวทีแลกเปลี่ยนความ

คัดแยกขยะ ประโยชน์จากขยะ

- หาวิธไี ม่ก่อขยะ

คิดเห็น/ระดมความคิด

ไม่น้อยกว่า

เห็นค้นหาปัญหา
/สนับสนุนและติดตาม
3 ครั้งชุมชนๆละ 20 คน
- จัดอบรมหลักสูตรการ
คัดแยกขยะและการใช้
ประโยชน์จากขยะ

129,000 129,000 129,000 129,000

จานวน

ชุมชนมีการ

สานักการ

ชุมชน วัด

คัดแยกขยะ

สาธารณสุข

ที่มีการ

และการใช้

และสิ่งแวดล้อม

10 แห่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดทาแผนแบบมีส่วน
ร่วมและเลือกวิธที ี่จัดการ
ขยะเหมาะสม
วัด
- ค้นหาเครือข่ายวัดที่
ประสงค์เข้าร่วมโครงการ
- ประชุมแลกเปลี่ยนและ
จัดอบรมหลักสูตรคัดแยก
ขยะและการใช้ประโยชน์
จากขยะ
-สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

27,000

27,000

27,000

27,000

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

และสาธิตแนวทางปฏิบตั ิ
- พัฒนาเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการจัดการขยะ
2 โครงการสร้างเครือข่าย
ผู้คัดแยกขยะ

เพื่อสร้างแนวร่วมในการ

- ประชุมแลกเปลี่ยน

คัดแยกขยะ เป้าหมาย

แนวทางเครือข่ายร้าน

ร้านรับซื้อของเก่า ซาเล้ง

รับซื้อของเก่า

จานวน

- มีเครือข่าย

สานักการ

เครือข่าย

คัดแยกขยะ

สาธารณสุข

คัดแยกขยะ รวบรวมจัดทา

- อบรมให้ความรู้ด้าน

ทะเบียนของเก่า

ความปลอดภัยกับร้าน

- ซาเล้งและร้าน

รับซื้อของเก่า(ให้พร้อม

รับซื้อมีความรู้

กับการออกประเมิน)

ในการป้องกัน

- ความปลอดภัยในการ

อันตรายจากขยะมี

และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ทางาน (ขยะอันตราย

ความปลอดภัย

อาชีวอนามัย)

ในการทางาน

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการรับซื้อของเก่า
- รวบรวมสถิติการคัด
แยกขยะ
- ประเมินมาตรฐาน
ร้านค้าของเก่าและมอบ
ป้ายร้านไซเคิลมาตรฐาน
ร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

มีศูนย์เรียนรู้จัด

สานักการ

-เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการ การจัดการขยะอินทรีย์

กิจกรรม

การขยะอินทรีย์

สาธารณสุข

ขยะอินทรีย์

ที่จัดใน

ด้วยวิถีพอเพียง

และสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการศูนย์เรียนรู้จัดการ
ขยะอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียง

วัตถุประสงค์
- ลดปริมาณขยะอินทรีย์

(ผลผลิตของโครงการ)
1. เป็นศูนย์เรียนรู้ด้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

170,000 170,000 170,000 170,000

2.ลดปริมาณขยะอินทรีย์

-ขยายเครือข่ายด้านการจัดการ 3.จัดประชุมให้ความรู้
ขยะอินทรีย์

เครือข่าย

- พัฒนานวัตถกรรมด้านการ

4. กิจกรรมบ่อคอนกรีต

จัดการขยะอินทรีย์

ฝังกลบประยุกต์

ศูนย์เรียนรู้

-ส่งเสริมเกษตรกรเมือง ปลูกอยู่ 5. กิจกรรมบ่อปุ๋ยใส้เดือน
ปลูกกิน
4 โครงการจัดการขยะอันตราย ส่งเสริมเครือข่ายในการ
คัดแยกขยะอันตรายออก

ปุ๋ยหมักใบไม้
- ประชาสัมพันธ์ไปยัง
และกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ

60,000

60,000

60,000

60,000

ปริมาณ

- ลดปริมาณขยะที่ต้อง

สานักการ

ขยะที่

นาไปทิ้งยังที่ฝังกลบ

สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ไปกาจัดด้วย

เครือข่าย

วิธกี ารที่เหมาะสม

- ตั้งจุดดักรับขยะพิษ

รวบรวมตามแผน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ลดได้
ไม่ต่ากว่า

ไม่ต่ากว่า 60 กก./วัน
- ลดปัญหาการ

60 กก./วัน ปนเปื้อนของขยะ

- ส่งกาจัดอย่างถูกวิธี

พิษต่อสิ่งแวดล้อม

- ออกหน่วยเชิงรุกใน

- นาขยะรีไซเคิล

ชุมชนเพื่อกระตุ้น

กลับมาใช้ประโยชน์

- ประชุมเครือข่ายเพื่อแลก

และเพิ่มรายได้

เปลี่ยนเรียนรู้

- มีชุมชนครัวเรือน

- บันทึกสถิติและสรุปผล

วัดเข้าร่วมโครงการ

โครงการ

และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5 โครงการเครือข่ายอาสาสมัคร - สร้างเครือข่ายในการ
สาธารณสุขพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและ

(ผลผลิตของโครงการ)
- ยกระดับเครือข่าย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

60,000

60,000

60,000

60,000

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

มีเครือข่ายในการ

สานักการ

แรงงานคัดแยกขยะนอก

ประชาชน.

ดาเนินงานด้าน

สาธารณสุข

การลดปริมาณขยะ

ระบบ 1 ครั้ง จานวน

ที่เข้าร่วม

สิ่งแวดล้อมเช่น

และสิ่งแวดล้อม

- เพื่อสนองนโยบายใน

150 คน

เรื่องการบริหารจัดการ

- จัดประชุมสร้างเครือข่าย

ตามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาสิ่งแวดล้อม 4 ครั้ง

และเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ "

จานวน 600 คน

ให้ผู้ที่อยู่ใกล้ปญ
ั หาเป็นผู้แก้

-คัดเลือกอาสาสมัคร

ปัญหานั้น"

ดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการ พัฒนารายได้
-จัดประชุมประเมิน

อบรม

การดูแลสิ่งแวดล้อม

ไม่น้อยกว่า การลดปริมาณขยะ
600 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ปฏิบตั ิงาน
- กิจกรรมขอบคุณภาค
ประชาชน 200 คน
6 โครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล

- มุ่งเน้นการคัดแยกขยะ

ปริมาณขยะรีไซเคิลถูกคัด

รีไซเคิลออกจากขยะทั่วไป

แยกไปใช้ประโยชน์วนั ละ

รีไซเคิลถูก

รีไซเคิลถูกคัดแยก

สาธารณสุข

ตั้งแต่ต้นทาง

0.05 ตัน/วัน

คัดแยกนาไป

นาไปใช้ประโยชน์

และสิ่งแวดล้อม

- ตั้งจุดรับบริจาคขยะรีไซเคิล

ใช้ประโยชน์

วันละ 0.05 ตัน/วัน

ตามชุมชน หน่วยงานราชการ

วันละ 0.05

2.มีเครือข่ายตั้งวาง

โรงเรียน สถาบันการศึกษา

ตัน/วัน

ถังรับบริจาคขยะ

และวัดเป็นต้น

2.เครือข่ายตั้ง รีไซเคิลเพิ่มขึ้นปีละ

100,000 100,000 100,000 100,000 1.ปริมาณขยะ 1.มีปริมาณขยะ

วางถังรับบริจาค 10 หน่วยงาน

สานักการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ขยะรีไซเคิล
เพิ่มขึ้นปีละ
10 หน่วยงาน

7 โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้ 1.เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน
มลพิษ (low carbon city)

อัตราการปล่อยก๊าซเรือน

860,000 860,000 860,000 860,000 1.ร้อยละของ 1.ปริมาณก๊าซเรือน

กระจกเขตพื้นที่เทศบาลและ

กระจกลดลง (เมื่อเทียบกับ

การลดก๊าซ

กระจกลดลงจาก

พื้นที่เครือข่าย (ชุมชน วัด

คาร์บอนฟุตปริ้นท์ของ

เรือนกระจก

การปล่อยก๊าซเรือน

สถานประกอบการ

องค์กร

ลง จากการ

กระจกในประเภท1

หน่วยงานราชการ และ

ปี 2555 =201,356.43

ปล่อยก๊าซเรือน (ทางตรง) คือ

สถานศึกษา ในเขตเทศบาล

tonCO2e)

กระจกใน

29,928.08 tonCO2e

นครขอนแก่น)

ประเภท1

ภายใน4 ปี(เมื่อเทียบ

2.เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม

(ทางตรง)

กับคาร์บอนฟุต

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ลดก๊าซเรือนกระจกในเขต

คือ29,928.08 ปริ้นท์องค์กรปี2555)

เทศบาลและพื้นที่เครือข่าย

tonCO2e

2.ปริมาณก๊าซเรือน

(ชุมชน วัด สถานประกอบการ

ภายใน 4 ปี

กระจกลดลงจากการ

หน่วยงานราชการ และสถาน

(เมื่อเทียบกับ ใช้ไฟฟ้าในสานักงาน

ศึกษาในเขตเทศบาล

คาร์บอนฟุต

นครขอนแก่น)

ปริ้นท์องค์กรปี (ทางอ้อม)คือ 45.36

3.สร้างเครือข่ายซึ่งประกอบ

2555)

tonCO2e(เมื่อเทียบ

ด้วย ชุมชน วัด

2.ร้อยละของ

กับคาร์บอนฟุตปริ้นท์

สถานประกอบการ หน่วยงาน

การลดก๊าซเรือน องค์กรปี 2555)

ราชการ และสถานศึกษาใน

กระจกลดลง

เขตเทศบาลนครขอนแก่นใน

จากการใช้ไฟฟ้า เทศบาลนครขอนแก่น

ในประเภทที่ 2

3.มีต้นไม้ใหญ่ ในเขต

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ลดก๊าซเรือนกระจกและ

ในสานักงาน

ให้คงอยู่ ไม่น้อยกว่า

การตระหนักรู้ เพื่อเตรียมรับ

ในประเภทที่2 95

มือการเปลี่ยนแปลง

(ทางอ้อม) คือ 4.มีจานวนครัวเรือน

สภาพภูมิอากาศ

45.36tonCO2e ที่เข้าร่วมโครงการ

4.เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้

(เมื่อเทียบกับ

ครอบครัวพอเพียง

ประชาชน ชุมชน นักเรียน

คาร์บอน

สู่ครอบครัวคาร์บอน

นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ

ฟุตปริ้นท์องค์กร ต่าไม่น้อยกว่า 50

และหน่วยงานเอกชน เข้าใจ

ปี 2555)

ครอบครัว

เข้าถึงรวมทั้งมีส่วนร่วมในการ

3.ร้อยละของ

5.จานวนงบประมาณ

ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

การอนุรักษ์ต้น ในการจัดซื้อวัสดุ

ลดภาวะโลกร้อนและการรับมือ

ไม้ใหญ่ ในเขต สานักงานที่เป็น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

การเปลี่ยนแปลงสภาพ

เทศบาลนคร

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร

ภูมิอากาศ ในเขตเทศบาล

ขอนแก่นให้คง กับสิ่งแวดล้อม

นครขอนแก่น

อยู่ ไม่น้อยกว่า ของสานัก/กอง และ
95

โรงเรียนสังกัด

4.จานวน

เทศบาล ไม่น้อยกว่า

ครัวเรือนที่เข้า ร้อยละ 30
ร่วมโครงการ

6.มีจานวนตลาด

ครอบครัว

ปลอดโฟม 100%

พอเพียงสู่

ไม่น้อยกว่า 2 ตลาด

ครอบครัว

ต่อปี

คาร์บอนต่า

7.จานวนนักรบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ไม่น้อยกว่า

สิ่งแวดล้อมใน

50 ครอบครัว โรงเรียนสังกัด
5.ร้อยละของ

เทศบาลนคร

งบประมาณใน ขอนแก่นไม่น้อยกว่า
การจัดซื้อวัสดุ ร้อยละ 5 ต่อปี
สานักงานที่เป็น 8.จานวนนักเรียน
ผลิตภัณฑ์ที่เป็น ในสังกัด
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเทศบาลมีความรู้และ
ของสานัก/กอง เข้าใจเกี่ยวกับ
และโรงเรียน

สิ่งแวดล้อมและการ

สังกัดเทศบาล อนุรักษ์ตามระดับชั้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 100

ร้อยละ 30

9.มีจานวนโรงเรียน

6.จานวนตลาด ในสังกัดเทศบาล
ปลอดโฟม100% นครขอนแก่น
ไม่น้อยกว่า 2

มีกลุ่ม/ชมรม/

ตลาดต่อปี

ชุมนุม/สิ่งแวดล้อม

7.ร้อยละของ

10.มีจานวนโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลนคร
สิ่งแวดล้อมใน ขอนแก่นจัดกิจกรรม
โรงเรียนสังกัด ที่ให้ความรู้ สร้าง
จานวนนักรบ

เทศบาลนคร

ความตระหนักและ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ขอนแก่น
ไม่น้อยกว่า

ความร่วมมือแลก
เปลี่ยนด้าน

ร้อยละ 5 ต่อปี สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย
8.ร้อยละของ

5 กิจกรรม ร้อยละ

100
สังกัดเทศบาลมี 11.มีจานวนโรงเรียน
นักเรียนใน

ความรู้และ

ในสังกัดเทศบาล

เข้าใจเกี่ยวกับ นครขอนแก่น ที่ได้รับ
สิ่งแวดล้อม

รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม

และการอนุรักษ์ ในระดับประเทศ
ตามระดับชั้น

ร้อยละ 100

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

12.มีจานวนชุมชน
9.ร้อยละของ ที่มีการใช้จักรยาน
ในชีวติ ประจาวัน
โรงเรียนใน
ร้อยละ 100

สังกัดเทศบาล ร้อยละ 25 ของ
นครขอนแก่น

ครัวเรือน 5 ชุมชน

มีกลุ่ม/ชมรม/ ต่อปี
ชุมนุม/
สิ่งแวดล้อม
10.ร้อยละของ
โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

นครขอนแก่น
จัดกิจกรรม
ที่ให้ความรู้
สร้างความ
ตระหนักและ
เกิดความ
ร่วมมือแลก
เปลี่ยนด้าน
สิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย 5
กิจกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ร้อยละ 100
11.จานวนโรง
เรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
ขอนแก่น ที่ได้
รับรางวัลด้าน
สิ่งแวดล้อมใน
ระดับประเทศ
ร้อยละ 100
12.จานวน
ชุมชนที่มีการใช้

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จักรยานในชีวิต
ประจาวันร้อยละ
25 ของครัวเรือน
ชุมชนต่อปี

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

8 คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ เพื่อลดปริมาณคาร์บอน- ปลูกต้นไม้เพิ่มปีละ
(KHONKAEN LOW-

ไดออกไซด์

งบประมาณและที่ผ่านมา

และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

จะได้รับ

รับผิดชอบ

2563

2564

(KPI)

(บาท)
100,000

(บาท)
120,000

(บาท)
140,000

(บาท)
150,000

ปริมาณ

พื้นที่สีเขียวคงอยู่และ สานักการช่าง

คาร์บอนได- เพิ่มขึ้น
ออกไซด์ลดลง

อย่างมีส่วนร่วม

10 ประดับตกแต่งเมือง 4 แห่ง สร้างปรับปรุงภูมิทศั น์
เหลี่ยม,หน้าเทศบาลฯ

หน่วยงานที่

2562

5,000 ต้น

9 Smart City (อาสาสมาร์ท) เพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ พัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่

เช่น เนินดิน,อุโมงค์สาม-

ผลที่คาดว่า

2561

CARBON CITY)

ด้านพื้นที่สร้างสรรค์

ตัวชี้วดั

ให้เกิดความสวยงาม

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

มีพื้นที่

พื้นที่มีความสวยงาม

สร้างสรรคปีละอย่างน้อย

สร้างสรรค์ คุ้มค่ายั่งยืน

1 สวนสาธารณะ/เกาะกลาง

เพิ่มมากขึ้น

ประดับตกแต่งตลอดทั้งปี
อย่างน้อยไม่ต่ากว่า 4 แห่ง
อย่างมีรูปแบบสวยงาม

800,000

600,000

500,000

500,000

เมืองได้รับ พื้นที่มีความสวยงาม
การประดับ คุ้มค่ายั่งยืน
ตกแต่ง

สานักการช่าง

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

11 การศึกษาออกแบบโครงการ เพื่อรองรับน้าเสียจาก
ก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย ชุมชนที่ไม่สามารถ
แห่งที่ 2

(ผลผลิตของโครงการ)
ระบบบาบัดน้าเสีย
แบบบึงประดิษฐ์ 1 แห่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

3,000,000

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

น้าเสียได้รับ 1.น้าเสียจากชุมชน
การบาบัดก่อน ได้รับการบาบัดคุณภาพ

รวบรวมเข้าระบบบาบัด

ปล่อยคืนสู่ น้าผ่านตามเกณฑ์

น้าเสียบึงทุ่งสร้งได้ โดย

แหล่งน้า

นาน้าเสียมาบาบัดให้ได้

ธรรมชาติ 2.ป้องกันการเกิดผล

มาตรฐานน้าทิ้งชุมชน

นาน้าเสียมาบาบัดให้ได้

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

และสุขภาพอนามัย

น้าทิ้งชุมชนก่อนปล่อย

ของประชาชน

ออกสู่แหล่งน้าสาธารณะ

3.การบริหารจัดการ
น้าเสียมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

12 ศึกษาออกแบบรายละเอียด 1.เพื่อศึกษารูปแบบและ รายงานผลการศึกษาด้าน
โครงการปรับปรุงคุณภาพน้า วิธกี ารที่เหมาะสมในการ ต่าง ๆ แบบแปลนพร้อม
ภายในบึงแก่นนคร และ

ปรับปรุงคุณภาพน้า

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

และแก้ไขปัญหาระบบ

บึงแก่นนคร

ของโครงการไม่เกิน 240

ระบายน้ารอบบึงแก่นนคร 2.เพื่อศึกษาความ
เหมาะสมของระบบ

ล้านบาท โดยมีข้อมูลด้าน
เอกสารต่าง ๆ 15 ชุด ,CD

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

3,000,000

-

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

คุณภาพน้า 1.แนวทางวิธกี ารยก
ในบึงแก่นนคร ระดับคุณภาพน้าใน
ได้รับการ แหล่งน้าให้มีคุณภาพ
ปรับปรุงอย่าง น้าที่ดีขึ้น
ถูกต้อง

2.แนวทางป้องกันการ
เกิดปัญหาน้าท่วมรอบ

รวบรวมน้าเสียและระบบ ข้อมูลจานวน 15 แผ่น และ

บึงแก่นนครที่

ระบายน้ารอบบึงแก่นนคร ข้อมูลข้อกาหนดงานหรือ

เหมาะสม

3.เพื่อศึกษาความ

เงือ่ นไขการก่อสร้างต่าง ๆ

เหมาะสมระบบการ

ที่จาเป็นต้องใช้ประกอบการ

บริหารจัดการน้า

จัดหาผู้รับจ้าง จานวน 15 ชุด

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

13 ก่อสร้างปรับปรุงคุณภาพ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้า ระบบปรับปรุงคุณภาพน้า

(บาท)
-

(บาท)
300,000,000

(บาท)
-

(บาท)
-

น้าภายในบึงแก่นนคร

ในบึงแก่นนครให้มี

บึงแก่นนคร และระบบ

และแก้ไขปัญหาระบบ

คุณภาพน้าที่ดี

ระบายน้ารอบบึงแก่นนคร

ระบายน้ารอบบึงแก่นนคร 2.เพื่อป้องกันปัญหา
น้าท่วมรอบบึงแก่นนคร

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

น้าในบึงแก่น 1.สนับสนุนกิจกรรม
นครได้รับการ การท่องเที่ยวและ
ปรับปรุง

สันทนาการของท้องถิ่น

คุณภาพ ลด ให้ดีขึ้น
การเน่าในเสีย 2.ประชาชนได้รับการ
ของน้าในบึง พัฒนาคุณภาพชีวติ และ

สิ่งแวดล้อมที่ดี
3.การใช้ประโยชน์ของ
บึงแก่นนครมีความ
เหมาะสมกับวิถีชีวติ
ของชุมชนรอบบึง

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

แก่นนครและผู้ใช้บงึ
ในปัจจุบนั
14 จ้างเอกชนกาจัดขยะติดเชื้อ 1.เพื่อเก็บขนและกาจัด

เอกชนนาขยะติดเชื้อของ

ขยะมูลฝอยติดเชื้อให้ถูก เทศบาลนครขอนแก่นไป

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000 จานวนขยะ 1.ขยะติดเชื้อมีการจัด สานักการช่าง
ติดเชื้อได้รับ การอย่างถูกหลักสุขา-

หลักสุขาภิบาล

กาจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

การกาจัด ภิบาล ไม่ส่งผลกระทบ

2.เพื่อป้องกันปัญหา

และไม่มีขยะติดเชื้อตกค้าง

อย่างถูกต้อง ต่อสิ่งแวดล้อมและ

ผลกระทบด้าน

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ชุมชน

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

2.การบริหารจัดการ

อนามัยของประชาชน

กาจัดขยะติดเชื้อมี

3.เพื่อบริหารจัดการเก็บ

ประสิทธิภาพมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ขนเละกาจัดขยะมูลฝอย
ติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล
15 จ้างเอกชนกาจัดขยะมูลฝอย 1.เพื่อกาจัดขยะมูลฝอย

เอกชนนาขยะมูลฝอยของ

19,500,000

19,500,000 19,500,000 19,500,000 จานวนขยะ 1.ขยะมูลฝอยมีการจัด สานักการช่าง

ให้ถูกหลักสุขาภิบาล

เทศบาลนครขอนแก่น

ได้รับการ จัดการอย่างถูกหลัก

2.เพื่อป้องกันปัญหา

ไปกาจัดอย่างถูกหลัก

กาจัดอย่าง สุขาภิบาล ไม่ส่งผล

ผลกระทบด้าน

สุขาภิบาล และไม่มีขยะ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

มูลฝอยตกค้าง

ถูกต้อง

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชน

อนามัยของประชาชน

2.การบริหารจัดการ

3.เพื่อบริหารจัดการกาจัด

กาจัดขยะมูลฝอยมี

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ขยะมูลฝอยอย่างมี

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพมากขึ้น

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

16 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์

เพื่อปรับปรุงพื้นที่บอ่

บ่อฝังกลบขยะบ้านคาบอน

3,200,000

3,200,000

3,200,000

3,200,000 ภูมิทัศน์บ่อฝัง 1.เทศบาลได้ภมู ิทศั น์

บ่อฝังกลบขยะบ้านคาบอน ฝังกลบขยะที่บา้ นคาบอน มีการปรับถมพื้นที่บอ่ ขยะ

กลบขยะบ้าน และทัศนียภาพสวยงาม

ให้เป็นพื้นที่สีเขียว และ

เดิมที่ไม่ใช้แล้ว พร้อมกับ

คาบอนได้รับ บริเวณพื้นที่บอ่ ฝังกลบ

ทัศนียภาพที่ดี

ปลูกต้นหญ้าปกคลุม และ

การปรับปรุง 2.มีภาพลักษณ์ที่ดีของ

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ปลูกต้นไม้ล้อมรอบพื้นที่

สถานที่ฝังกลบขยะเป็น

บ่อขยะ

ต้นแบบให้หน่วยงาน
อื่น ๆ มาศึกษาดูงาน
และได้รับการยอมรับ
จากมวลชนในชุมชน
บริเวณข้างเคียง
3.ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

รวม

16 โครงการ

-

-

36,006,000 329,826,000 29,746,000 29,756,000

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
11 แผนงานการพาณิชย์
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการตรวจเยี่ยมสถาน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

39,720

39,720

39,720

39,720 สถานประกอบการ -สถานประกอบการ

1.เพื่อให้สถานประกอบการ

1.ตรวจเยี่ยมสถาน

ประกอบการประจาปีตาม

ที่ได้รับการตรวจแนะนา

ประกอบการตามกลุ่ม

ได้รับการตรวจ

ได้รับการตรวจ

ประเภทกลุ่มกิจการ

ด้านสุขลักษณะและ

กิจการ

แนะนาตาม

แนะนาตาม

ความปลอดภัย

2. ให้คาแนะนาด้าน

กลุ่มกิจการ

กลุ่มกิจการ

2. เพื่อเป็นการตรวจเฝ้า

สุขลักษณะและความ

ครบคลุมทุก

- มีการปรับปรุง

ระวังด้านความปลอดภัยและ ปลอดภัยของสถาน

กลุ่มร้อยละ

แก้ไขและปฏิบตั ิได้

มาตรการป้องกันมลพิษ

ประกอบการ

100

ถูกต้อง

สิ่งแวดล้อมจากสถาน

3.ติดตามผลการแก้ไขและ

ประกอบการ

มาตรการในการป้องกัน

การป้องกันมลพิษ

มลพิษสิ่งแวดล้อมและ

และเหตุเดือดร้อน

เหตุเดือดร้อนราคาญ

ราคาญ

- มีมาตรการใน

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
11 แผนงานการพาณิชย์
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการตรวจวิเคราะห์ทาง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

-ประชาชนได้

สานักการ
สาธารณสุข

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

16,000

16,000

16,000

16,000 คุณภาพน้า

1.เพื่อตรวจเฝ้าระวัง

1.สุ่มเก็บตัวอย่างน้าตรวจ

ห้องปฏิบตั ิการตัวอย่าง

คุณภาพน้าประปาในชุมชน

ทางภาคสนามด้วยชุด

ประปาผ่าน

อุปโภค-บริโภคน้า

น้าประปาในชุมชนเขต

2.เพื่อให้ปประชาชนได้

ทดสอบออย่างง่ายใน

เกณฑ์

สะอาดปราศจากเชื้อโรค และสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครขอนแก่น

อุปโภค-บริโภคน้าที่สะอาด

ชุมชนเขตเทศบาลนคร

มาตรฐาน

-หน่วยงานการ

ครอบคลุมพื้นที่ 4 เขต

ปราศจากเชื้อโรค

ขอนแก่น ครอบคลุม

100%

ผลิตน้าประปามี

พื้นที4่ เขต

การควบคุมคุณภาพ

การผลิตน้าประปา
ให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
11 แผนงานการพาณิชย์
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3 โครงการสอบเทียบเครื่องวัด 1. เพื่อการปรับค่าความ

(ผลผลิตของโครงการ)
1. มีการสอบเทียบเครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

18,000

18,000

18,000

18,000 เครื่องวัดเสียง

-เครื่องวัดเสียง

สานักการ
สาธารณสุข

เสียงและเครื่องปรับเทียบ

ถูกต้อง(ความไว)ของมาตร

วัดเสียงและเครื่องปรับ

สามารถ

สามารถตรวจวัดได้

เครื่องวัดเสียง (caribrator)

ระดับเสียงก่อนการใช้งาน

เทียบเครื่องวัดเสียง

ทางานได้ถูก

อย่างแม่นยา

2. เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือ

(caribrator) ทุกปี

ต้องแม่นยา

- ข้อมูลการตรวจ

และเชื่อถือได้

วัดเสียงถูกต้องและ

วัดที่ใช้งานยังสามารถ
ทางานได้อย่างแม่นยาและ

และสิ่งแวดล้อม

น่าเชื่อถือ

เชื่อถือได้
4 โครงการจัดระเบียบและ

1.เพื่อจัดระเบียบป้าย

1.ออกตรวจสอบป้ายที่

ตรวจสอบป้ายโฆษณา

โฆษณาชั่วคราว

ปฏิบตั ิไม่ถูกต้องและป้าย

ชั่วคราวในเขตเทศบาล

2. เพื่อความสะอาดและเป็น

ที่ไม่ขออนุญาตติดตั้ง

43,200

43,200

43,200

43,200 ป้ายโฆษรณา

-บ้านเมืองมีความ

สานักการ

ชั่วคราว

เป็นระเบียบ

สาธารณสุข

ได้รับการจัด

เรียบร้อย

และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
11 แผนงานการพาณิชย์
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ระเบียบเรียบร้อยของ

2.ทาการรื้อถอนป้ายที่

ระเบียบและ

-ไม่มีปา้ ยที่ไม่ได้รับ

บ้านเมือง

ติดผิดและไม่ได้รับอนุญาต

ปฏิบตั ไิ ด้ถูก

อนุญาตและติดตั้ง
ผิดจุด

5 โครงการตรวจเฝ้าระวัง

1.เพื่อใช้ในการตรวจเฝ้า

1.ออกตรวจเฝ้าระวัง

คุณภาพน้าประปาในเขต

ระวังคุณภาพน้าประปา

คุณภาพน้าประปาภาค

เทศบาลนครขอนแก่น

ภาคสนาม

7,800

7,800

7,800

7,800 น้าประปาใน

-ประชาชนได้รับ

สานักการ

ชุมชนได้รับ

การอุปโภคและ

สาธารณสุข

สนามด้วยชุดทดสอบ

การตรวจเฝ้า

บริโภคน้าสะอาด

และสิ่งแวดล้อม

อย่างง่ายในชุมชน

ระวังคุณภาพ

ได้มาตรฐาน

ด้วยชุดทดสอบ

-มีการตรวจเฝ้า

อย่างง่าย

ระวังคุณภาพ

ครอบคลุม

น้าประปาเป็น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
11 แผนงานการพาณิชย์
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการตรวจเฝ้าระวัง

เพื่อใช้ในการตรวจวัด

สถานประกอบการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมจาก

แอมโมเนียรั่วไหลจาก

โรงงานผลิตน้าแข็งได้รับ

สถานประกอบการ

สถานประกอบการโรงาน
ผลิตน้าแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

4,000

4,000

4,000

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

พื้นที่ 4 เขต

ประจาทุกชุมชน

4,000 สถานประกอบ

-สถานประกอบการ

สานักการ

การโรงงาน

โรงงานผลิตน้าแข็ง

สาธารณสุข

การตรวจเฝ้าระวังการ

ผลิตน้าแข็งได้

ได้รับการตรวจเฝ้า

และสิ่งแวดล้อม

รั่วไหลของสารเคมี

รับการตรวจ

ระวังการรั่วไหลของ

แอมโมเนียประจาปี

เฝ้าระวังการ

สารเคมีแอมโมเนีย

รั่วไหลของ

เป็นประจาปีละ

สารเคมี

2 ครั้ง

แอมโมเนีย

-โรงงานผลิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
11 แผนงานการพาณิชย์
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ทุกแห่ง

น้าแข็งมีความ
ระมัดระวังและ
เตรียมการในการ
ป้องกันการเกิด
อุบติภยั

รวม

6 โครงการ

-

-

128,720 128,720 128,720 128,720

-

-

-

พันธกิจที่ 3
พัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสั งคมให้ เป็ นสั งคมทีเ่ อือ้ อาทรและพร้ อมต่ อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ ที่ 6
สร้ างสั งคมทีเ่ อือ้ อาทรและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน (Healthy City)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการเช่าระบบการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น

-เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สินของ
ประชาชน
-เพื่อพัฒนาระบบและสร้าง
มาตรฐานด้านการรักษาความ
ปลอดภัย
-เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชน
-เพื่อเป็นการป้องกันและ
ปราบปรามเหตุการณ์ต่างๆ
-เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตารวจ
ในการติดตามผู้กระทาผิด
เป็นประโยขน์ต่อทางราชการ
และประชาชน

เช่าระบบการติดตั้งกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อ
รักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน การส่งเสริม
และสนับสนุน การป้องกัน
และรักษาความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สิน รวมทั้ง
การจราจร ตามโครงการ
เช่าระบบการติดตั้งกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

จานวนกล้อง
โทรทัศน์
วงจรปิด
ที่ได้รับการ
ติดตั้ง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-ประชาชนมีความ
สานักปลัด
มั่นใจและมีความ
เทศบาล
ปลอดภัย ในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
-ระบบการรักษา
ความปลอดภัย
มีมาตรฐาน มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
-สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการ
ป้องกันและปราบปราม
ผู้กระทาผิดได้
-สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับนักท่องเที่ยว
และนักลงทุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-เพื่อแก้ปญ
ั หาด้านการจราจร
เมืองขอนแก่น
-เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
เป็นเมือง Smart City

รวม

งบประมาณ
โครงการ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

1

1

1

1

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการแข่งขันกีฬาทักษะ
ดับเพลิงและกู้ภยั
19 องค์กร +1 มลฑล
ทหารบก ที่ 23

เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ
เตรียมรับสถานการณ์เหตุ
สาธารณภัยต่างๆที่อาจ
เกิดขึ้นในพื้นที่ภายในเขต
อาเภอเมือง

2 โครงการแข่งขันกีฬาภาคีเครือข่าย
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น อปท.19 องค์กร
และมณฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพชั รินทร์ ทักษะดับเพลิง
และกู้ภยั (ป้องกันภัยเกมส์)

เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง เกิดเครือข่ายการป้องกันและ
เครือข่าย และเป็นการเพิ่ม บรรเทาสาะรณภัย อปท.
ทักษะในการปฏิบตั ิงานใน 19 องค์กร
ด้านการดับเพลิงและกู้ภยั
ร่วมกันกับภาคีเครือข่าย
อปท.19 องค์กร

โครงการแข่งขันกีฬา
ทักษะดับเพลิงและกู้ภยั
19 องค์กร+1 มลฑล
ทหารบกที่ 23

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000 80,000 80,000 80,000

60,000

60,000

60,000

60,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน ผู้ร่วมแข่งขันได้มีทกั ษะ สานักปลัด
ผู้เข้าร่วม มีความรู้ด้านการ
เทศบาล
การแข่งขัน ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จานวน ผู้ร่วมแข่งขันได้มีทกั ษะ สานักปลัด
ผู้เข้าร่วม มีความรู้ด้านการ
เทศบาล
การแข่งขัน ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
3 โครงการป้องกันและลด
อุบตั ิเหตุในช่วงเทศกาล
ปีใหม่และสงกรานต์

รวม

งบประมาณ
โครงการ

เพื่อป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ
บนท้องถนน

เตรียมบุคลากรของฝ่าย
ป้องกันฯ พร้อมอุปกรณ์
ตั้งจุดให้บริการประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000 30,000 30,000

170,000

3

170,000

3

170,000

3

170,000

3

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวน
อุบตั ิเหตุ
ลดลง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ให้ประชาชนได้ใช้
สานักปลัด
บริการในจุดตรวจและ เทศบาล
คอยอานวยความ
สะดวกกับประชาชน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดบริการสาธารณสุข
ขั้นพื้นฐานใน ศสมช.

ศสมช.ในเขตเทศบาล
ได้รับการพัฒนา
มาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
ตามเกณฑ์กระทรวง
สาธารณสุข

1.ติดตามนิเทศและ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานของ อสม.
และ ศสมช.
2.จัดประกวด ศสมช.
ดีเด่น
3.จัดกิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้
มิตรเยือนมิตร
4. การนาเสนอผลการ
ดาเนินงานศสมช.
ประจาปี

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
201,000

201,000

201,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

201,000 ศสมช.ทุกแห่ง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- ประชาชนใน
ผ่านเกณฑ์
ชุมชนได้รับบริการ
ประเมิน ไม่น้อย ขั้นพื้นฐานจาก
กว่าร้อยละ 60 ศสมช.ตามกลุ่มวัย
- ลดการใช้บริการ
จากสถานบริการ
สาธารณสุข
- ลดการเกิดโรค
ระบาดในชุมชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2 โครงการ ประชุมประจาเดือน
อาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.)เทศบาลนครขอนแก่น

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ

- เพื่อให้อสม.ได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ด้านสาธารณสุขและ
กิจกรรมของเทศบาล
- เพื่อสร้างเครือข่าย
การดาเนินงานด้าน
สาธารณสุข
-สร้างเสริมกระบวน
การกลุ่มในการทางาน
ของเครือข่ายอสม.
ชุมชน
- เพื่อยกย่องเชิดชู

1.จัดประชุมประจา
เดือนทั่วไปจานวน
11ครั้ง (220 คน)
2.ประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การเพื่อจัดทาแผนงาน
และนาเสนอนโยบาย
แผนงานประจาปี1ครั้ง
(800 คน)
-จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การ อสม.จานวน
(600 คน)
-จัดกิจกรรมสันทนา
การละลายพฤติกรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
416,500

416,500

416,500

ตัวชี้วดั
(KPI)

416,500 มีผู้แทน อสม.

แต่ละชุมชน
ร่วมประชุม
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 95

241,000

241,000

241,000

241,000 อสม.มีการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-อสม.มีการพัฒนา
ศักยภาพรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารไปถ่ายทอด
สู่ประชาชนใน

ชุมชน
-อสม.มีความ
เข้มแข็งและเข้า
ร่วมในกิจกรรม
-เกิดความสามัคคี
ปฏิบตั ิงานร่วมกัน
ได้อย่างมี

ดาเนินงาน
ต่อเนื่องไม่
ต่ากว่าร้อยละ ประสิทธิภาพ
95
- อสม. มีความ

สานัก
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
เกียรติ อสม.ที่มีผลการ
ปฏิบตั ิงานดีเด่น
4 โครงการฟื้นฟูสุขภาพและ
พัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

1. เพื่อสร้างเครือข่าย
การดูแลคนพิการแบบ
บูรณาการ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และระบบฐาน
ข้อมูลคนพิการ

สร้างความรักสามัคคี
- จัดกิจกรรมยกย่อง
เชิดชูเกียรติ อสม.
1. ติดตามเยี่ยมบันทึก
ข้อมูลคนพิการในเขต
เทศบาลโดยทีม
สหสาขา
2. จัดทาแผนและยุทธ
ศาสตร์การดูแลคน
พิการแบบบูรณาการ
3.ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
และส่งต่อคนพิการให้
ได้รับการดูแลที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มุ่งมั่นในการ
รบริการสาธารณะ
150,000

150,000

150,000

150,000 คนพิการใน

1. คนพิการในเขต สานัก
เขตเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น สาธารณสุข
ไม่น้อยกว่า
ได้รับการติดตาม
และสิ่งแวดล้อม
1,000 คน ได้ เยี่ยมประเมิน
รับการเยี่ยม ภาวะสุขภาพ
ประเมินภาวะ 2. บูรณาการแผน
สุขภาพ
ดาเนินการในการ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการคนพิการ
ให้ครอบคลุมทั้ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการ อสม.ดีเด่น

- เพื่อเป็นการกระตุ้น
อสม.ในการพัฒนาศักย
ภาพในการบริหารจัด
การงานด้านสาธารณสุข

ชุมชน11 สาขา
- เพื่อส่งเสริมให้ อสม.
เข้าประกวดในระดับ
จังหวัด และระดับชาติ
ต่อไป
-เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญ

เหมาะสมทั้งด้าน
สุขภาพ สวัสดิการ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
- จัดตั้งคณะกรรมการและ
กาหนดเกณฑ์การ
ประกวด 11 สาขา
- ประชุมชี้แจงเกณฑ์
และนาเสนอผลงาน
ของ อสม.ที่สมัคร
ประกวดทุกสาขา
-คณะกรรมการ
ประเมินผลอสม.ที่ผ่าน
เกณฑ์ประเมินเบื้องต้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ด้านสร้างเสริม

115,000

115,000

115,000

115,000 มีผู้แทน อสม.

- อสม.มีการพัฒนา สานัก
ผ่านการคัดเลือก ศักยภาพรับรู้ข้อมูล สาธารณสุข
เป็นอสม.ดีเด่น ข่าวสารไปถ่ายทอด และสิง่ แวดล้อม
ระดับจังหวัด สู่ประชาชนใน
ระดับเขต
ชุมชน
ระดับภาค
- อสม.มีความ
และระดับ
เข้มแข็งและเข้า
ประเทศ
ร่วมในกิจกรรม
ของเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กาลังใจ อสม. ในการ
บริการสาธารณะต่อไป

6 โครงการสาธารณสุขออก
เยี่ยมชุมชน

-ประกาศผลและมอบ
รางวัลแก่ อสม.ดีเด่น
11 สาขา
-เสนอชื่อเข้าประกวด
ในระดับอาเภอจังหวัด
และประเทศต่อไป
- เพื่อให้บริการสุขภาพเชิงรุก - กิจกรรมการออกหน่วย
แก่ประชาชนในเขต
สาธารณสุขเคลื่อนที่ใน
เทศบาลนครขอนแก่น ชุมชนหรือการจัดหน่วย
และประชาชนที่ได้รับผล
ปฐมพยาบาลงานประเพณี
กระทบจากการกาจัดขยะ และกิจกรรมของสานัก
ของเทศบาลนครขอนแก่น ต่างๆ ของเทศบาลนคร
- เพื่อจัดหน่วยปฐม
ขอนแก่นไม่นอ้ ยกว่า10ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

100,000 100,000 100,000 100,000 -จานวนครั้งใน
ออกหน่วย
บริการ
สาธารณสุข
เคลื่อนที่
ไม่น้อยกว่า

10 ครั้ง/ปี

- ประชาชนเข้าถึง สานักการ
บริการสาธารณสุข สาธารณสุข
ได้อย่างสะดวกและ และสิง่ แวดล้อม
มีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพอย่าง
เหมาะสม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

พยาบาลแก่หน่วยงานที่

7 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
เขตเมือง

- กิจกรรมออกหน่วย
สาธารณสุขเคลื่อนตรวจ
คัดกรองโรคและให้การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น
แก่ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการทิ้งขยะ
มูลฝอยของเทศบาล
ไม่น้อยกว่า 3 รอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- จานวนรอบ
เกี่ยวข้องกับเทศบาล
ออกบริการ
นครขอนแก่น
สาธารณสุข
ประชาชนที่ได้
ผลกระทบจาก
การทิ้งขยะ
ของเทศบาล
ไม่น้อยกว่า
3 รอบ/ปี
1.เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึง ความครอบคลุมในการจัดเก็บ 475,000 475,000 475,000 475,000 การจัดเก็บข้อมูล 1.ได้ข้อมูลพื้นฐาน สานักการ
คุณภาพชีวติ ของประชาชนใน ข้อมูลจปฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
จปฐ.ครอบคลุม ระดับครัวเรือนและ สาธารณสุข
ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ 80ของครัวเรือนในเขต
ไม่น้อยกว่า ชุมชนทีถ่ ูกต้อง และสิ่งแวดล้อม
ทุกภาคส่วน
เทศบาล25,000 ครัวเรือน
ร้อยละ 80 ครบถ้วนมีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2. เพื่อนาข้อมูล จปฐ. มาเป็น
เป้าหมายและประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนตามตัวชี้วดั ที่ตก
เกณฑ์

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ของครัวเรือน 2.ผู้นาชุมชน อาสา
ในเขตเทศบาล สมัครชุมชนหน่วย
25,000ครัวเรือน งานที่เกี่ยวข้อง
สามารถนาข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ในการจัด
ทาแผนงานโครงการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

รวม

งบประมาณ
โครงการ

1,698,500 1,698,500 1,698,500 1,698,500

7

7

7

7

3.มีเกณฑ์ชี้วดั การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของประชาชนในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น
ที่เป็นรูปธรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสูช่ ุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมทีเ่ อื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการช่วยเหลือ บรรเทาความ
เดือดร้อน ฟืน้ ฟู และเยียวยา
ผูป้ ระสบภัยพิบัติ
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เพือ่ ให้การช่วยเหลือ บรรเทาความ ให้การช่วยเหลือ บรรเทาความ
เดือดร้อน ฟืน้ ฟู และเยียวยา
ผูป้ ระสบภัยพิบัติ
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เช่น การให้ความช่วยเหลือ
ครอบครัวผูป้ ระสบปัญหา

เดือดร้อน ฟืน้ ฟู และเยียวยา
ผูป้ ระสบภัยพิบัติ
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ตัวชีว้ ัด
งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
(KPI)
2561
2562
2563
2564
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000 100,000 จานวนผูป้ ระสบภัย ประชาชนที่ได้รับความ
ได้รับการช่วยเหลือ เดือดร้อนได้รับการ
จานวน 100%
ช่วยเหลือเเบือ้ งต้นจาก
หน่วยงานของรัฐ ด้วย
ความรวดเร็วทั่วถึงเป็นธรรม

จากภัยพิบัติและภัยสาธารณะต่างๆ

รวม

งบประมาณ
โครงการ

100,000
1

100,000
1

100,000
1

100,000
1

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บา้ น -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารให้กับ
กับร้านข้าวแกงน้าใจคนในชุมชน ผู้ประกอบการร้านข้าวแกงที่
เข้าร่วมโครงการที่ขึ้นทะเบียน
ตามโครงการคนขอนแก่น
ไม่ทอดทิ้งกัน

-ผู้ด้อยโอกาสที่ขึ้นทะเบียน
ตามโครงการคนขอนแก่น
ไม่ทอดทิ้งกัน ไม่น้อยกว่า
50 คน

2 โครงการบริหารจัดการและนา
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อผู้พกิ ารและผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น

-สมาชิกที่ผ่านการอบรม
ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์
เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าอเนก
ประสงค์

-เพื่อเป็นการขยายการสร้าง
พื้นที่การสร้างสังคมเอื้ออาทร
ในการดูแลซึ่งกันและกันภาย
ใต้โครงการคนขอนแก่นไม่
ทอดทิ้งกันที่คนในชุมชนอาสา
เข้ามาร่วมกับเทศบาลในการ
นาสิ่งอานวยความสะดวก

ตัวชี้วดั
งบประมาณและที่ผ่านมา
(KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
816,000 878,000 940,000
980,000 ร้อยละของ
ประชาชนกลุ่ม
เป้าหมายได้รับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวติ
อย่างเท่าเทียม
และทั่วถึง
30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละของ
ประชาชนกลุ่ม
เป้าหมายได้รับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวติ
อย่างเท่าเทียม
และทั่วถึง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-ผู้ด้อยโอกาสได้
รับประทานอาหาร
จากการแบ่งปันน้าใจ
และความเอื้ออาทร
จากคนในชุมชน

สานักปลัด
เทศบาล

-เกิดการขยายการ
สานักปลัด
สร้างพื้นที่การสร้าง
เทศบาล
สังคมเอื้ออาทรใน
การดูแลซึ่งกันและกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.เกิดเครือข่ายผู้นา
สีขาวที่มีบทบาทใน
การสร้าง"ภูมิคุ้มกัน"
ให้กับครอบครัว
ชุมชน ได้หา่ งไกลยา
เสพติด
2. ผู้นาชุมชนมีความ
รักความหวงแหนและ
มีส่วนร่วมในการ
ปกป้องชุมชนตนเอง
ให้หา่ งไกลยาเสพติด
3.สร้างพลังบวกให้
กับประชาชนในการ

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

เข้าไปดูแลผู้พกิ ารและผู้สูงอายุ
-เพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่าย

3 กิจกรรมบ้านสีขาว
ชุมชนสีขาว

เพื่อให้เกิดความรักความ
ประชาชน 95 ชุมชน ในเขต
สามัคคีสร้างเกาะป้องกันไม่ให้ เทศบาลนครขอนแก่น
เกิดช่องว่างในครอบครัวและ
สร้างแกนนาให้มีส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแลชุมชน
พร้อมสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ให้
ประชาชนห่างไกลยาเสพติด
และทราบถึงโทษของยาเสพติด

300,000

300,000

300,000

300,000 จานวน

เครือ
ข่าย

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
4 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่น (TO BE
NUMBER
ONE FRIEND
CORNER)

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทาง เด็กและ เยาวชน สมาชิกเครือ- 150,000
ด้านภาษาให้เด็ก–เยาวชน ข่าย ทูบนี ัมเบอร์วนั
และสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นตลาดสดเทศบาล 1
และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ณ ศูนย์เยาวชนและ
ครอบครัว

150,000

150,000

150,000 จานวน

กิจกรรม

สมาชิกTO BE
สานัก
NUMBER ONEใน สวัสดิการ
เครือข่ายเทศบาล สังคม
นครขอนแก่นมีแนวคิด

การเป็นผู้นา เกิดพลัง
ความร่วมมือ ได้เพิ่ม
ทักษะในการเรียนรู้และ

การพัฒนาวุฒภิ าวะ
ด้านEQ , IQ ของผู้นา
ให้มีศักยภาพแล้วนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความรู้ไปพัฒนาชมรม
ทูบนี ัมเบอร์วนั ได้จริง

5 โครงการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดโลก
ในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น

1.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชน/เยาวชน/เครือข่าย
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์
ภาครัฐ/เอกชน ร่วมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน
2.เพื่อสร้างพลังมวลชนในการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน

ห่างไกลยาเสพติด

140,000

140,000

140,000

140,000 จานวน

ประชาชน

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ สานัก
ประชาชนทั่วไปใน สวัสดิการ
ชุมชน สถานศึกษา สังคม
สถานประกอบการ
มีเจตคติและมีสานึก
ในการต่อสู้เพื่อเอา
ชนะยาเสพติดของ
ประชาชนจนเป็นพลัง
แผ่นดินมีความเข้มแข็ง

และเข้ามามีบทบาทใน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การเฝ้าระวังและจัด
การกับปัญหายาเสพติด

ในชุมชน

6 กิจกรรมศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่น
โรงเรียนเทศบาล
วัดกลาง และ
โรงเรียนเทศบาลโนนชัย

7 โครงการอบรม

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ปกป้องสร้างภูมิ
คุ้มกันรู้เท่าทันพิษภัย
ของยาเสพติดและได้มีส่วน
ร่วมในการป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด

ประชุม/อบรมสมาชิก ฯ

สมาชิก ทูบี นัมเบอร์วัน
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

100,000

100,000

100,000

เด็ก
และ
เยาวชน

และโรงเรียนเทศบาลโนนชัย

1.อบรมสมาชิกทูบนี ัมเบอร์วนั

100,000 จานวน

400,000

400,000

400,000

400,000 จานวน

เด็กและเยาวชนมี สานัก
ความรู้เท่าทันของภัย สวัสดิการ
ยาเสพติด และมีส่วน สังคม
ร่วมในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด

ขยายเครือข่ายแกนนา สานัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
สมาชิกทูบี
นัมเบอร์วนั
11 โรงเรียน
สังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น

เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อม
โยงกิจกรรมและการ
ดาเนินงานโครงการ ฯ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ผู้เข้า
อบรม

11 โรงเรียน จานวน 2,200 คน
2.อบรมแกนนาทูบีนัมเบอร์วัน

2 รุ่น จานวน 220 คน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นักเรียนสมาชิก TO สวัสดิการ
BE NUMBER ONEใน สังคม
11 โรงเรียน เข้าใจและ
มีความรู้ความสามารถ
รู้จักปฏิเสธและชักชวน

เพื่อน ไม่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดและเป็นการ
สร้างภาวะผู้นาให้กับ
สมาชิกฯเพื่อไปพัฒนา
ตนเองและผู้อื่นต่อไป

8 ออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่
ตามโครงการคนขอนแก่น

1. เพื่อสร้างกระบวนการเรียน 1. ผู้ที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียน
รู้จากการปฏิบัติจริงในการเข้าไป ในโครงการฯ

1,000,000 1,000,000 1,000,000

1. ผู้ด้อยโอกาสมี
สานัก
โอกาสในชุมชนที่ สภาพแวดล้อมและ สวัสดิการ

1,000,000 จานวนผู้ด้อย

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ไม่ทอดทิ้งกัน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
ในสังคมอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
3. เพื่อเป็นการสร้างชุมชนให้เป็น

สังคมที่ดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง
สมานฉันท์ และทาให้ผู้ด้อย
โอกาสอยู่ในสังคมได้โดยปกติ

งานศพปลอดเหล้า
ปลอดการพนันใน

เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงพิษภัย ประชาชน95 ชุมชนในเขต
ของการดื่มสุราและการเล่น เทศบาลนครขอนแก่น
การพนันในงานศพไม่ว่าจะเป็น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้รับการพัฒนา ที่อยู่อาศัยสะอาดและ สังคม
คุณภาพชีวติ ตรง เป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามเป้าหมาย 2. ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
และทั่วถึง
การดูแลอย่างทั่วถึง
และได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ อย่างต่อ
เนื่อง
3.สามารถเข้าถึงสิทธิ
ประโยชน์และอยู่ใน

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมที2.่ได้จัรดับเวที
ความ
ออกเยี่ยมชุมชน
เดือนร้อนในด้านที่อยู่อาศัย เคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า 9 ครั้ง
2. เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ ในการ

9 โครงการรณรงค์

ตัวชี้วดั
(KPI)

70,000

70,000

70,000

70,000 จานวน

ชุมชน

1.เกิดประเพณี
สานัก
วัฒนธรรมที่ดีงามใน สวัสดิการ

ชุมชน

สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาลนคร
ขอนแก่น

10 โครงการอบรมแนวทางการ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2.ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

ภัยต่อสุขภาพและภัยต่อสังคม

และเพื่อให้เกิดเป็นประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามให้รุ่นหลาน
ได้สืบทอดต่อกันไปในชุมชน
สร้างเสริมศักยภาพ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้นาชุมชน /องค์กร

2,500,000 2,500,000 2,500,000

พัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น

2,500,000 จานวนผู้เข้า

อบรม

ประชาชน,คณะกรรม สานัก
การชุมชน,องค์กร สวัสดิการ
ภาคประชาชนได้รับ สังคม
การพัฒนาและมีบทบาท
ในการพัฒนาชุมชนตนเอง

11 วันรณรงค์ยุติความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรี ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น

เพื่อสร้างความตระหนักในสังคมประชาชนในเขตเทศบาล
ในการป้องกันและยุติความ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายจานวน
รุนแรงต่อเด็กและสตรี
187 องค์กร ระดับจังหวัด

30,000

30,000

30,000

ประชาชนในเขตเทศ สานัก
ภารกิจของเทศ บาลนครขอนแก่น สวัสดิการ
บาลที่ดาเนิน ได้รับความรู้ ความ สังคม

30,000 จานวนชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

(ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

การ

ส่วนพัฒนาชุมชน)

12 โครงการอบรมทบทวนอาสา
สมัครพิทกั ษ์สิทธิสตรีและเด็ก

13 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อ
กิจกรรมกีฬาภาคประชาชน
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เพื่อทบทวนความรู้ให้สมาชิก สมาชิก อส.พด. 100 คน
อส.พด.ที่ผ่านการอบรมไปแล้ว
ให้เกิดประสบการณ์ เรียนรู้
ร่วมกัน

เพื่อให้ประชาชนรู้จักใช้เวลา ชุมชนเขตเทศบาลนครขอน
ว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพ แก่น จานวน 95 ชุมชน
ที่แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพ (ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

50,000

50,000

50,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เข้าใจในเรื่องการกดขี่
ข่มเหงต่อเด็กและสตรี

50,000 จานวน อส.พด. สมาชิก อส.พด.

ได้รับการถ่ายทอด
ประสบการณ์ต่อ
การทางาน

2,550,000 2,550,000 2,550,000

2,550,000 จานวนชุมชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

ประชาชนในเขตเทศ สานัก
บาลนครขอนแก่น สวัสดิการ
ได้รับความรับการส่ง สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

14 โครงการอบรมผู้ควบคุม
และผู้ประกาศข่าว ชุมชน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น

15 โครงการอบรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้า

ติด

ส่วนพัฒนาชุมชน)

เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ควบคุม ดูแล รักษา วัสดุ
อุปกรณ์ และเพิ่มประสบ
การณ์และเทคนิคให้กับผู้
ประกาศข่าว

ผู้เข้ารับการอบรมจานวน

เพื่อให้ประชาชน ได้มีส่วน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

100,000 จานวนผู้เข้า

100,000

รับการอบรม

เขตเทศบาลนครขอนแก่น

การ ในเขตเทศบาล ฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เสริมและพัฒนาด้าน
การกีฬา

2 รุ่น ๆ ละ 100 คน ชุมชน

ประชาชนทัว่ ไป ผู้ประกอบ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

100,000

100,000 จานวนผู้ผ่าน

การอบรม

การประชาสัมพันธ์
ทางเสียงตามสาย
ในชุมชนเขตเทศ
บาลนครขอนแก่น
ได้รับการพัฒนา

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

ประชาชน ผู้ประ
กอบการ ได้รับ

สานัก
สวัสดิการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
มนุษย์ ในชุมชนเขตเทศบาล
นครขอนแก่น

หาการค้ามนุษย์ ในเขตเทศ
บาลนครขอนแก่น

16 กิจกรรมประชุมประจาเดือน

เพื่อให้สมาชิก อส.พด.ได้
ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการ
ทางาน โดยการจัดประชุม
ทุก 2 เดือนต่อครั้ง

ของศูนย์อาสาสมัครพิทกั ษ์
สิทธิสตรีและเด็ก เทศบาลน
ครขอนแก่น

17 กิจกรรมประชุมประจาเดือน
กิจกรรมประชุมประจาเดือน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ความรู้การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์

สมาชิก อส.พด. ร่วมประชุม

30,000

30,000

30,000

100 คน / ครั้ง

เพื่อให้สมาชิกชมรมสตรีอา กรรมการและสมาชิกร่วม
เซียนร่วมประชุมแลกเปลี่ยน ครั้งละ 50 คน / ครั้ง

30,000 จานวนผู้เข้า

ประชุม/ครั้ง

18,000

18,000

18,000

18,000 จานวนผู้เข้า

ประชุม/ครั้ง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สังคม

ผู้เข้าประชุมได้รับ สานัก
ทราบข้อมูล ข่าว
สวัสดิการ
สารและแลกเปลี่ยน สังคม
เรียนรู้ร่วมกัน

ผู้เข้าประชุมได้รับ
ทราบข้อมูล ข่าว

สานัก
สวัสดิการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ของชมรมสตรีอาเซียน
เทศบาลนครขอนแก่น

18 กิจกรรมประชุมประจาเดือน
ของคณะกรรมการพัฒนา
บทบาทสตรี เทศบาลนคร
ขอนแก่น

19 กิจกรรมส่งเสริมและสนับ
สนุนชุมชนต่อการแข่งขัน
วิง่ ขอนแก่นมาราธอน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สารและแลกเปลี่ยน สังคม
เรียนรู้ร่วมกัน

การทางาน โดยการจัดประ
ชุมทุก 2 เดือนต่อครั้ง

เพื่อให้สมาชิกกองค์กรกอง กรรมการและสมาชิกร่วม
ทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ครั้งละ 100 คน / ครั้ง
เทศบาลนครขอนแก่น
ได้ประชุมทุก 2 เดือนต่อครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000 จานวนผู้เข้า

ผู้เข้าประชุมได้รับ สานัก
ร่วมประชุม/ครั้ง ทราบข้อมูล ข่าว
สวัสดิการ
สารและแลกเปลี่ยน สังคม
เรียนรู้ร่วมกัน

เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศ ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
บาลนครขอนแก่น ได้มีส่วน ขอนแก่น จานวน 95 ชุมชน
ในการแข่งขันกีฬา เดิน - วิง่

10,000

10,000

10,000

10,000 จานวนผู้เข้า

ประชาชนเกิดกระ
ร่วมกิจกรรม/ครั้งบวนการมีส่วนร่วม
และสานึกในการ

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ขอนแก่นนา ๆ มาราธอน

20 กิจกรรมงานราชพิธแี ละ
เตรียมการเฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ

เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศ ประชาชนในเขตเทศบาล
บาลนครขอนแก่น ได้แสดง นครขอนแก่น ร่วมเฝ้ารับ ออกในสานึกพระมหากรุณา ส่งเสด็จ ฯ ครัง้ ละ 200 คน
ธิคุณต่อเชื้อพระวงศ์ ในการ
เตรียมความพร้อมจัดประ
ชุมและเข้าร่วมรับ - ส่ง
เสด็จ ฯ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เจ้าของบ้านในการ
ต้อนรับนักกีฬาจาก
นา ๆ ชาติ

80,000

80,000

80,000

80,000 จานวนผู้เข้า

ร่วมกิจกรรม
/ครั้ง

ประชาชนในเขต
เทศบาลนครขอน
แก่นได้มีโอกาส
ได้เข้าเฝ้ารับ - ส่ง
เสด็จ ฯ

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

21 โครงการแบ่งปันน้าใจ
เพื่อผู้ด้อยโอกาส
(อิ่มท้องอุ่นใจใกล้โรงเรียน

จัดอาหารกลางวันให้แก่ผู้ด้อย
โอกาสในบัญชีรายชื่อโครงการ
คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันที่รับ
บริการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น11 โรงเรียนให้ผู้รับ
โอกาส ผู้พกิ ารผู้สูงอายุ ผู้ปว่ ย
ติดเตียง ที่ขึ้นทะเบียนใน
โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้ง

กันที่ไม่สามารถมารับบริการ
อาหารที่โรงเรียนเทศบาล
นครขอนแก่น

โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น 11
โรงเรียนให้ผู้รับโอกาส
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยติดเตียง ทีข่ ึ้น
ทะเบียนในโครงการ
คนขอนแก่นไม่ทอดทิง้ กัน

2561
(บาท)
258,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
258,000

258,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานัก
ผู้ปว่ ยติดเตียง อายุผู้ปว่ ยติดเตียง สวัสดิการ
ที่ขึ้นทะเบียนใน ผู้ที่ถูกทอดทิ้งขาดคน สังคม

258,000 ผู้พกิ ารผู้สูงอายุ เพื่อช่วยผู้พกิ ารผู้สูง

โครงการ
คนขอนแก่น
ไม่ทอดทิ้งกัน

ดูแลและผู้อ่อนแอ
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ผู้ที่มีรายได้น้อยที่ขึ้น
ทะเบียนในโครงการ
คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้ง

กันได้รับอาหารกลาง
วัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

22 โครงการ"ผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพ
ชีวติ

1.เพื่อลดพฤติกรรมเนื่อยนิ่งด้วย1.กลุ่มผู้สูงอายุ 200 คน
กิจกรรมทางกาย เช่น การเป็น 2.กลุ่มผู้พิการ 50 คน
จิตอาสา ดูแลเด็ก/ผู้สูงอายุ 3.กลุ่มผุ้ติดเชื้อฯ 100 คน

2561
(บาท)
150,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000

150,000

4.กลุ่มอาสาสมัคร/ผู้นา
/นันทนากร/การใช้เวลาว่างให้ ชุมชน 100 คน

การออกกาลังกาย ไปทาบุญที่วัด

ตัวชี้วดั
(KPI)

กับการออม

1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ออมทรัพย์เพื่อให้มีวนิ ัยกับการ นครขอนแก่นจานวน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานัก
มีกิจกรรมทาง กลุ่มเป้าหมายลดลง สวัสดิการ
กายเพื่อส่งเสริม ด้วยกิจกรรมทาง สังคม
พัฒนาคุณภาพ กาย >20%

150,000 กลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมเนือยนิ่งใน

ชีวติ ที่ดีขึ้น

เป็นประโยชน์การปลูกพืชผัก
สวนครัว การทาอาชีพเสริม
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ในชุมชน เป็นต้น

23 สบายตัว สบายใจ สุขใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-การมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น

-สุขภาพร่างกายแข็ง

แรงขึ้น
-กิจกรรมทางกาย
เพิ่มขึ้นในชีวติ ประจา
วัน
50,000

50,000

50,000

สานัก
เป็นการสร้างภูมิคุ้ม สวัสดิการ

50,000 กลุ่มเป้าหมาย 1.การออมของผู้สูงอายุ

มีพฤติกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ออมทรัพย์
100 คน
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเป็น
อยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริม
การออมอย่างต่อเนื่องและ
สร้างภูมิคุ้มกันในสถาบัน
ครอบครัวด้วยความมั่นคง
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ในชุมชน เป็นต้น

รวม

งบประมาณ
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การออมเพิ่มขึ้น กันต่อการดาเนินชีวิตของผูสั้ออม
งคม
0.2
2.สร้างวินัยทางการเงิน

แก่ผู้ออม
3.สามารถเพิ่มทุนโดย
การระดมเงินออมจาก

สมาชิกเพื่อดาเนินการ
ได้มากขึ้น

8,862,000 8,924,000 8,886,000

22

22

21

9,126,000

23

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
11 แผนงานการพาณิชย์
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการรณรงค์ลดการใช้
น้้ามันทอดซ้้าเพื่อผลิต
ไบโอดีเซล

รวม

งบประมาณ
โครงการ

-ผู้ประกอบการร้านอาหาร จัดซื้อน้้ามันทอดซ้้า จ้านวน
แผงลอยและประชาชนทั่วไป 12,000 ลิตร เพื่อผลิต
ลดละเลิกการใช้น้ามันทอดซ้้า ไบโอดีเซล
และขายให้ผู้ผลิตไบโอดีเซล
-สร้างความตระหนักให้กับ
ประชาชนในการดูแลสุขภาพ
อนามัย รู้อันตรายของน้้ามัน
ทอดซ้้า
-ประชาชนรู้จัก ยอมรับและ
ยินดีใช้น้ามันไบโอดีเซลเป็น
พลังงานทดแทน

ตัวชี้วดั
งบประมาณและที่ผ่านมา
(KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
144,000 144,000 144,000 144,000 จ้านวนน้้ามัน
ทอดซ้้าที่จัดซื้อ
ไม่น้อยกว่า
12,000 ลิตร/ปี

144,000

1

144,000

1

144,000

1

144,000

1

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-ผู้ประกอบการ

ส้านักการ
สาธารณสุข

จ้าหน่ายอาหาร

ไม่ใช้น้ามันทอดซ้้า และสิ่งแวดล้อม
เสื่อมสภาพ
-ประชาชนมีความรู้
และตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพสามารถ
เลือกบริโภคอาหาร
ที่ไม่ใช้น้ามันทอดซ้้า
ได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสูช่ ุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมทีเ่ อื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผสู้ ูงอายุ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการการสงเคราะห์
เบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุ สาหรับ
ผูส้ ูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบีย้ ยัง
ชีพผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น

ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาล

89,762,400

89,762,400

89,762,400

ผูส้ ูงอายุที่มีสิทธิ
ได้รับเบีย้ ยังชีพ
อย่างทั่วถึง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ผูส้ ูงอายุทุกคนมี
หลักประกันทางรายได้
รับกาลังใจความอบอุน่

ผูพ้ ิการได้รับการ

นครขอนแก่นที่ขนึ้ ทะเบียน

สงเคราะห์ทั่วถึง

ที่ดีขนึ้ และมีกาลังใจ

เบีย้ ความพิการ สาหรับผู้
พิการที่มีสิทธิและขึน้ ทะเบียน
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ขอรับเบีย้ ความพิการ

และเสมอภาค

- เพือ่ ช่วยเหลือสงเคราะห์กลุม่

- ผูพ้ ิการ ผูป้ ่วยเอดส์และ

ผูต้ ิดเชือ้ เอดส์ได้มีขวัญและ

ผูด้ ้อยโอกาสในชุมชนได้รับ

สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผพู้ ิการ สนับสนุนการสงเคราะห์
หรือทุพพลภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

และคุณภาพชีวติ ที่ดีขนึ้
และสามารถช่วยเหลือ

ดูแลตนเองได้ใน
ระดับหนึ่ง
ผูพ้ ิการมีคุณภาพชีวิต

ผูพ้ ิการที่อยูใ่ นเขตเทศบาล

เรือ้ รัง

89,762,400

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2564
(บาท)

นครขอนแก่นที่ม6ี 0 ปีบริบูรณ์
ขึน้ ไปและผูท้ ี่ไม่เคยลง
ทะเบียนมาก่อน

2 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

3 การสงเคราะห์ผปู้ ่วยเอดส์/ผูป้ ่วย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

13,766,400

534,000

13,766,400

534,000

13,766,400

534,000

13,766,400

534,000 -

ผูป้ ่วยเอดส์/ผูป้ ่วย
เรือ้ รัง ได้รับการ

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

สานัก
สวัสดิการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสูช่ ุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมทีเ่ อื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
กาลังใจ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2564
(บาท)

เบีย้ ยังชีพ

ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

- กลุม่ ผูต้ ิดเชือ้ เอดส์ ได้รับ
การดูแลด้านสุขภาพและไ
ด้รับการช่วยเหลือ ด้าน
วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อ
การยังชีพ

รวม

งบประมาณ
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

และมีขวัญและ
กาลังใจที่ดิ

104,062,800 104,062,800 104,062,800 104,062,800

3

3

3

3

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สังคม

ยุทธศาสตร์ ที่ 7
สร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้ เพือ่ รองรับ AEC และให้ พร้ อมต่ อการเปลีย่ นแปลงสู่ สากล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา
ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา

(ผลผลิตของโครงการ)
1. ต้องเป็นนักเรียน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000 300,000 300,000 300,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

จานวน

1. ทาให้นักเรียน

สังคมและความยากจนให้กับ นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่

นักเรียน นักศึกษาได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

หรือกาลังจะศึกษาต่อใน

นักศึกษา ประสบการณ์ในการ

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา

ระดับที่สูงขึ้น

ที่เทศบาล ทางานจริง

มีรายได้ช่วงปิดภาคเรียน

2. ต้องเป็นนักเรียน

3. เพื่อแบ่งภาระค่าใช้จ่าย

นักศึกษาที่มีอายุไม่ต่ากว่า

ผู้ปกครอง

15 ปี

นครขอนแก่น 2. สามารถแบ่งเบา
จ้าง

ภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง

4. เพื่อเป็นการให้นักเรียน

3. ทาให้นักเรียน

นักศึกษาใช้เวลาช่วงปิดภาค

นักศึกษามีรายได้ใน

เรียนให้เกิดประโยชน์

ช่วงปิดภาคเรียน

5. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา

4. ทาให้นักเรียน

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ได้เรียนรู้การบริหารราชการ

นักศึกษาได้ใช้เวลา

ขององค์กรปกครองส่วน

ว่างให้เกิดประโยชน์

ท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์ กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่ น
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ ชุมชนเข้ มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวติ ที่ดี
ยุทธศาสตร์ ที่ 7.สร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้ พร้ อมต่ อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 จ้างที่ปรึ กษาบริ หารวิชาการ เพือ่ ให้เด็ก เยาวชน และ
- จัดอบรมโปรแกรมคอมพิว
ศูนย์พฒั นาทักษะและ
ประชาชนได้รับบริ การวิชาการ เตอร์ กิจกรรมอบรมสัมมนา
การเรี ยนรู้ ICTขอนแก่น ในด้านการศึกษา อบรม
หรื อกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริ ม
สามารถเรี ยนรู้และพัฒนา
ให้เกิดการเรี ยนรู้และพัฒนา
ทักษะได้ โดยผ่านกิจกรรม ทักษะ อย่างน้อย 150 ครั้ง
สร้างสรรค์
ต่อปี
- จัดกิจกรรมมหกรรมหุ่น
ยนต์ จานวน 1 ครั้งต่อปี

2561
(บาท)
2,840,400

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,840,400

2,840,400

ผลที่คาดว่า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

2,840,400 จานวนครั้ง เด็ก เยาวชนและ

กองวิชาการ
และแผนงาน

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ของการจัด ประชาชนทัว่ ไป ได้
กิจกรรม รับบริ การวิชาการใน
ด้านการศึกษา อบรม
สามารถเรี ยนรู้และ
พัฒนาทักษะได้โดย
ผ่านกิจกรรมสร้าง
สรรค์ และนาความรู้
ที่ได้รับไปสร้างนวัต
กรรมหรื องานที่สร้าง
มูลค่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์ กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่ น
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ ชุมชนเข้ มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวติ ที่ดี
ยุทธศาสตร์ ที่ 7.สร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้ พร้ อมต่ อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3 โครงการศูนย์ ICT ชุมชน - เพือ่ ให้มีแหล่งเรี ยนรู้ ICT
ชุมชน
- เพือ่ ส่งเสริ มให้ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีศูนย์ ICT ชุมชน
จานวน 4 ศูนย์
ศูนย์ ICT ชุมชนบะขาม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,400
50,400
50,400

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้ รับ

2564
(บาท)
50,400 จานวนศูนย์ - มีแหล่งเรี ยนรู้
ICT ที่เปิ ด ICT ในชุมชน
ให้บริ การ - ประชาชนในชุมชน

ในชุมชนสามารถเข้าถึงและ

ศูนย์ ICT ชุมชนเทพารักษ์5

สามารถเข้าถึงและใช้

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

ศูนย์ ICT ชุมชนการเคหะ

เทคโนโลยีสารสน

โดยง่าย

ศูนย์ ICT ชุมชนศรี ฐาน 2

เทศได้โดยง่าย

- เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชน

- ประชาชนและ

และเยาวชนในชุมชนเกิด

เยาวชนเกิดการฝึ กฝน

การฝึ กฝนพัฒนาทักษะการ

พัฒนาทักษะการใช้

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และนาไปเป็ นเครื่ องมือใน

และนาไปใช้เป็ น

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์ กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่ น
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ ชุมชนเข้ มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวติ ที่ดี
ยุทธศาสตร์ ที่ 7.สร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้ พร้ อมต่ อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้ รับ

การพัฒนาความคิดสร้ าง

เครื่ องมือในการพัฒนา

สรรค์ นาไปสู่ การพัฒนา

ความคิดสร้ างสรรค์

คุณภาพชีวิตของประชาชน

นาไปสู่ การพัฒนา

ในชุมชน

คุณภาพชีวิตของ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในชุมชน

รวม

3 โครงการ

-

-

3,190,800 3,190,800 3,190,800 3,190,800

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคนิคการสอนของครู
ในโรงเรียนเทศบาลนคร
ขอนแก่น

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความ ครูและบุคลากรทางการ
รู้ให้กับครูในกลุ่มสาระการเรียน ศึกษา จานวน 350 คน
รู้หลักโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานและ
เป็นแนวทางให้ครูสามารถนา
กิจกรรมและเทคนิคการสอนไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของตนเองได้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2564

(บาท)
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ครูและ
บุคลากรทาง
การศึกษา
จานวน
350 คน
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ด้านเทคนิค
การสอน

1. ครูในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่นมี
ความรู้และทักษะในการ
สอนเพิ่มขึ้น
2. ครูในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่นมี
ประสิทธิภาพในการสอน
ในระดับที่สูงขึ้น
3. ครูในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น
สามารถนากิจกรรมและ
เทคนิคการสอนไปปรับใช้

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2 โครงการอบรมพัฒนา
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
คณะผู้บริหารและพนักงาน ภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้
เทศบาลสู่ประชาคมอาเซียน แก่ผู้บริหารและพนักงาน
เทศบาล

คณะผู้บริหารและพนักงาน
เทศบาล จานวน 80 คน

3 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ 1.เพื่อสร้างผู้นาเครือข่ายท้องถิ่น 1. ครูปฐมวัยและบุคลากร
น้อย
ที่ช่วยผลักดันให้โรงเรียนตื่นตัว จานวน 25 คน

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวน
ผู้เข้าร่วม

ของตนเองได้
1.ผู้บริหารและพนักงาน
สานัก
เทศบาลสามารถสื่อสาร
การศึกษา
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ได้
2. ผู้บริหารและพนักงาน
เทศบาลสามารถใช้ภาษา
อังกฤษและภาษาจีนในการ
ทางานได้
1.มีครูผู้นาเครือข่ายท้องถิ่น สานัก
ที่ช่วยผลักดันให้โรงเรียน การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

และพัฒนาคุณภาพการเรียนการ 2. นักเรียนปฐมวัย จานวน
สอนวิทยาศาสตร์ตลอดเวลา 1,244 คน
2.พัฒนาครูด้านเทคนิคการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์สาหรับเด็ก
ปฐมวัย
3.เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

โครงการ ตื่นตัวและพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์
2.เด็กในระดับปฐมวัยรู้จัก
วิทยาศาสตร์ผ่านการ
ทดลองอย่างง่ายและมี
ความสนใจใน
การเรียนวิทยาศาสตร์
3.เด็กในระดับปฐมวัยได้รับ
การถ่ายทอดทักษะกระบวน
การทางวิทยาศาสตร์ที่
ถูกต้อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการส่งเสริมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

5 โครงการสร้างสังคมแห่งการ
อ่าน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
2.เพื่อพัฒนากระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา
3.เพือพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน
- เพื่อพัฒนาบทบาทเชิงรุกทาง
ด้านวิชาการและรณรงค์การอ่าน
อย่างเต็มศักยภาพ ผ่านกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
- เพื่อสนับสนุนความร่วมมือ

(ผลผลิตของโครงการ)
-โรงเรียนในสังกัดทั้ง 11
โรงเรียน
-ศพด.ในสังกัดทั้ง 11
ศูนย์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(บาท)
125,000

(บาท)
125,000

(บาท)
125,000

(บาท)
125,000 โรงเรียนผ่าน ได้รายงานผลการการจัด
การประเมิน การศึกษาต่อสารณชน

สานัก
การศึกษา

ทั้งภายใน
และภายนอก

เด็ก เยาวชน และประชาชน 1,986,000 1,986,000 1,986,000 1,986,000 จานวน
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เด็กและ
เข้าถึงพื้นที่แห่งการอ่านเพื่อ
เยาวชนที่เข้า
สร้างเป็นสังคมแห่งการอ่าน
ถึงพื้นที่แห่ง

-ห้องสมุดในโครงการฯ
มีศักยภาพที่พร้อมให้
บริการเด็ก เยาวชน
และประชาชนดียิ่งขึ้น
การอ่าน - เด็ก เยาวชนและ

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการ Book Bike

วัตถุประสงค์
เป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์
ระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การพัฒนาแหล่งทรัพยากร
การอ่านสาหรับเด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป
- เพื่อนาโอกาสให้เด็กเข้าถึง
หนังสืออย่างถ้วนหน้า
- เพื่อให้เด็กและเยาวชน
สามารถเดินทางมาใช้บริการ

(ผลผลิตของโครงการ)

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เข้าถึงพื้นที่แห่งการอ่านเพื่อ
สร้างเป็นสังคมแห่งการอ่าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

396,000

396,000

396,000

396,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

จานวน
เด็กและ
เยาวชนที่เข้า
ถึงพื้นที่แห่ง

ประชาชนได้รับโอกาส
เข้าถึงสื่อและหนังสือ
เพื่อการเรียนรู้ที่ดี
- เด็กได้รับการปลูกฝัง
ลักษณะนิสัยรักการอ่าน
เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน
ในการพัฒนาด้านอื่นๆ
ต่อไป
- มีหอ้ งสมุดเคลื่อนที่
ที่มีศักยภาพที่พร้อมให้
บริการแก่ประชาชน
- เด็ก เยาวชนและ

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ได้อย่างสะดวก
- เพื่อขยายฐานการอ่านสู่การ
สร้างสังคมรักการอ่านสู่ชุมชน
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้
อย่างทั่วถึง

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การใช้ภาษาและเรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน

- เพื่อพัฒนาการใช้ภาษากลุ่ม - เด็กและเยาวชน และ
200,000
อาเซียนและภาษาที่สาคัญใน ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
การสื่อสาร เช่น ภาษาอังกฤษ ขอนแก่นมีความพร้อมและ
ภาษาจีนกลาง เป็นต้น
ศักยภาพในการเป็นพลัง

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

การอ่าน

200,000

200,000

200,000 จานวนเด็ก
และเยาวชน
ที่ได้พัฒนา
ศักยภาพการ

ประชาชนได้รับโอกาส
เข้าถึงสื่อและหนังสือ
เพื่อการเรียนรู้ที่ดี
- เด็กได้รับการปลูกฝัง
ลักษณะนิสัยรักการอ่าน
เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน
ในการพัฒนาด้านอื่นๆ
ต่อไป
- กลุ่มเปูาหมายมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนใน
บริบทต่างๆ ที่ครอบคลุม

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในเรื่อง ขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็น
ของวัฒนธรรมแต่ละประเทศใน ประชาคมอาเซียน
กลุ่มอาเซียน และการประพฤติ
ปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมในการใช้
ชีวติ อยู่ร่วมกันในสังคม
- เพื่อให้สามารถนาความรู้ต่างๆ
ที่ได้รับกลับมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์กับการพัฒนา
ตนเอง
8 โครงการอนุบาลน้อย สู่ธรรมะ 1.เพื่อปลูกฝังให้
เด็กมีคุณธรรมจริย
ธรรม

1.เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับ
ประสบการณ์เรียนรู้ การ
เตรียมความพร้อมพัฒนาการ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ใช้ภาษา

50,000

50,000

50,000

50,000

3 เสาหลักประชาคม
อาเซียน
- กลุ่มเปูาหมายตระหนัก
และตื่นตัวในการพัฒนา
ตนเองเพื่อให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้
ภาษาในการสื่อสารกับ
กลุ่มประเทศอาเซียน

เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม
เด็กอนุบาล และจิตใจที่ดีงามตาม
ในโรงเรียน จุดหมายของหลักสูตรการ
จานวน

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
2.เพื่อให้เด็กมีความ
ประพฤติและปฏิบตั ิ
ตนได้ถูกต้องเหมาะ
สมกับวัยสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
ได้อย่างเป็นสุข
3.เด็กมีพฒ
ั นาการ
5 ด้าน คือร่างกาย
อารมณ์ สังคม จิตใจ
สติปญ
ั ญาและสานึก
รักบ้านเกิด

(ผลผลิตของโครงการ)
ทุกด้านเต็มศักยภาพ
2.เด็กมีความประพฤติ
มีมารยาทที่ดีงามตาม
วัฒนธรรมไทย
3.รู้ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมไทย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ศึกษาปฐมวัยและเด็กมี
เทศบาลฯ พัฒนาการด้านร่างกาย
ทั้ง 11 โรง อารมณ์ จิตใจ สังคม
สติปญ
ั ญาและสานึกรัก
บ้านเกิด เด็กมีความ
ประพฤติ มารยาทที่ดีงาม
ตามวัฒนธรรมไทย
สังกัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการอนุบาลต้นไม้

วัตถุประสงค์

1.ส่งเสริมเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ
ได้พฒ
ั นาเต็มตาม
ศักยภาพ
2.เด็กมีทกั ษะในการคิด
แก้ปญ
ั หา ทากิจกรรม
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.เด็กมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
10 โครงการช่วยเหลือนักเรียน
-เพื่อเยี่ยม พบปะ ผู้ปกครอง
ยากจนในสังกัดเทศบาลนคร ของนักเรียนและสารวจความ
ขอนแก่น
เป็นอยู่ของนักเรียน

(ผลผลิตของโครงการ)
1.ส่งเสริมเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ
ได้พฒ
ั นาเต็มตาม
ศักยภาพ
2.เด็กมีทกั ษะในการคิด
แก้ปญ
ั หา ทากิจกรรม
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.เด็กมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
นักเรียนยากจนและ
ด้อยโอกาสในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

จะได้รบั

รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(KPI)

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

จานวน

เด็กๆได้แสดงความ
สามารถพิเศษเต็ม
ตามศักยภาพ มี
ทักษะในการคิด
เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และมีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม

สานัก
การศึกษา

- เข้าใจและรับทราบ
ผู้เข้าร่วม ความเป็นอยู่ของ
โครงการ นักเรียนและผู้ปกครอง

สานัก
การศึกษา

เด็กอนุบาล
ในโรงเรียน
สังกัด
เทศบาลฯ
ทั้ง 11 โรง
และผู้
ปกครองเด็ก

500,000

500,000

500,000

500,000

จานวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียน ได้รับการช่วยเหลือทุกคน
ยากจนและด้อยโอกาส เป็น
ปัจจัยพื้นฐานอุปกรณ์การเรียน
ชุดนักเรียน หนังสือเรียน ฯลฯ
เคริ่องอุปโภคและบริโภค

11 โครงการเสวนาและอบรมเชิง 1.เพื่อจัดโอกาสให้
ปฏิบตั ิปฐมวัยที่ดี
ผู้เข้าร่วมเสวนาได้รับ
ความรู้ และร่วมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบ
การณ์และแนวคิดจาก

1.ผู้เข้าร่วมเสวนาและ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการมี
แนวทางการประยุกต์
ความรู้ความเข้าใจการ
เตรียมความพร้อมสู่

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวน
บุคลากรครู
อนุบาลใน
โรงเรียนสัง
กัดเทศบาลฯ

- นักเรียนยากจนและ
ด้อยโอกาสได้รับ
การสนับสนุนด้าน
ปัจจัย พื้นฐาน วัสดุ
อุปกรณ์การเรียนชุด
นักเรียน หนังสือ
เรียน ฯลฯ
บุคลากรครูอนุบาล
มีแนวทางการประยุก
ความรู้ความเข้าใจ
การเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็น

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ
ในการเตรียมความ
พร้อมเด็กปฐมวัยเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
2.เพื่อนาความรู้หรือแนว
ทางจากการเสวนาและ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการสู่
การจัดแสดงสาธิตและ
แนะนาการจัดกิจกรรม
แบบบูรณาการเพื่อ
เตรียมความพร้อมเด็ก
ปฐมวัยเข้าสู่ประชาคม

(ผลผลิตของโครงการ)
การเป็นประชาคมอา
เซียนในการจัดการศึก
ศึกษาปฐมวัย
2.เกิดการสร้างเครือ
ข่ายระหว่างองค์กรการ
สร้างความร่วมมือกัน
ในการเตรียมความ
พร้อมเด็กอนุบาลสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ทั้ง 11 โรง ประชาคมอาเซียน
และบุคลากร ในการจัดการศึกษา
ที่สนใจ

ปฐมวัย
และเกิดการสร้าง
เครือข่ายระหว่าง
องค์กรการสร้าง
ความร่วมมือกันใน
การเตรียมความ
พร้อมเด็กอนุบาลสู่
การเป็นประชาคม
อาเซียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการอบรมทักษะชีวติ
และเพศศึกษารอบด้านใน
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์
อาเซียนแก่ครูอนุบาล
และบุคลากรที่สนใจ
1.เพื่อให้ความรู้เรื่องทัก
ษะชีวติ และเพศศึกษา
กับนักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น
2.เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นให้กับนักเรียนใน
สังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น
3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

(ผลผลิตของโครงการ)

นักเรียนระดับชั้นม.ต้น
จานวน 85 คน
นักเรียนระดับชั้นม.
ปลายจานวน 100 คน
ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาจานวน 15
รวม 200 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000 เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนที่เป็นวัย
ในสังกัด รุ่นในสังกัดโรงเรียน
เทศบาลนคร เทศบาลนครขอนแก่น
ขอนแก่น ทั้ง 11 โรง มีความรู้
ครูและ เรื่องทักษะชีวติ และ
บุคล่ากร เพศศึกษา
ทางการ เด็กรู้จักวิธปี อู งกัน
ศึกษา และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์
เพื่อส่งเสริมและ

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

13 โครงการเส้นทางสายรุ้ง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ทักษะชีวติ วัยรุ่นให้กับ
นักเรียนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น
- เพื่อให้บริการแก่เด็กนักเรียน - บริการรับ-ส่งเด็กนักเรียน
ยากจนด้อยโอกาสและเป็น
จานวน 300 คน/วัน
สวัสดิการให้นักเรียนผูด้ ้อยโอกาส - บริการรถแก่หน่วยงานอื่น
ที่ไม่มีพาหนะในการเดินทาง ที่ขาดแคลนไม่น้อยกว่า
ไปโรงเรียน
150 ครั้ง/ปี
- เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการ - นักเรียนในสังกัดเทศบาล
จราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน ทุกคน ได้ศึกษาเรียนรู้
- เพื่อให้นักเรียนมีพาหนะ
นอกห้องเรียนไม่น้อยกว่า
สาหรับการเดินทางไปโรงเรียน 2 ครั้ง/ปีการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

พัฒนาทักษะชีวติ
วัยรุ่น
950,000

950,000

950,000

950,000

- เด็กนักเรียนยากจน
ผู้เข้าร่วม และด้อยโอกาสที่ไม่มี
พาหนะได้รับสวัสดิการ
ในการเดินทางไป
โรงเรียน
- บรรเทาปัญหาการ
จราจรติดขัดในช่วง
เวลาเร่งด่วน
- นักเรียนมีพาหนะ
จานวน

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ที่สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
- เพื่อนานักเรียนเดินทางไป
ศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน
- เพื่อเป็นการสนับสนุน ชุมชน
หน่วยงานอื่นๆ ที่ขาดแคลนยาน
พาหนะ

14 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี

- เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ - ลูกเสือ เนตรนารี ที่ได้
ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน
รับการคัดเลือกเข้าร่วม
และเรียนรู้การใช้ชีวติ ร่วมกัน กิจกรรมทุกคน

150,000

150,000

150,000

150,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

สาหรับการเดินทางไป
โรงเรียนที่สะดวก
สบายและปลอดภัย
- นักเรียนได้เดินทาง
ไปศึกษาเรียนรู้แหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน
- สนับสนุน ชุมชน
หน่วยงานอื่นๆ ที่ขาด
แคลนยานพานะ
จานวน - ทาให้นักเรียนมีวนิ ัย
ผู้เข้าร่วม มีความรับผิดชอบ
เป็นผู้นา/เป็นผู้ตามที่

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป็นหมู่คณะในสังคม
- เพื่อนาลูกเสือและยุวกาชาด
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรม
อยู่ค่ายพักแรมตามหลักสูตรฯ
- เพื่อนาลูกเสือ เนตรนารี
เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารีในระดับภาคและ
ระดับประเทศ
15 โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน - เพื่อให้ความรู้หลักสูตร
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
D.A.R.E. แก่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของ

ลูกเสือและเนตรนารี ในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น
- ลูกเสือ เนตรนารี ที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นตัวแทนของ
เทศบาลนครขอนแก่น

- อบรมหลักสูตร D.A.R.E.
ให้กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5

150,000

150,000

150,000

150,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ดีในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ลูกเสือ เนตรนารี
ที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นตัวแทนของเทศ
บาลนครขอนแก่นได้
เข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับภาคและ
ระดับประเทศ
จานวน - การแพร่ระบาดของ
ผู้เข้าร่วม ยาเสพติดในสถาน
ศึกษาลดลง

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
- เพื่อควบคุมการขยายตัว
ของปัญหายาเสพติด และลด
การแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในสถานศึกษา
- เพื่อปลูกจิตสานึกของเด็ก
นักเรียนและเยาวชน ให้มี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อ
ร่างกาย สุขภาพอนามัยและส่ง
ผลกระทบต่อปัญหาของสังคม
ตลอดความมั่นคงของชาติ
- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและ

(ผลผลิตของโครงการ)
ในสังกัด ทุกคน
- นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 มีความรูด้ ้าน ยาเสพติด
เพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

- นักเรียนมีจิตสานึก
และตระหนักถึงพิษภัย
ยาเสพติด
- นักเรียนนาความรู้
ไปสามารถถ่ายทอด
ความรู้ขยายผลไปยัง
ผู้ใกล้ชิดในครอบครัว
เพื่อนบ้านและชุมชน
ใกล้เคียง
- นักเรียนมีความรู้
เกิดความเข้าใจ ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์
เยาวชน ให้หา่ งไกลยาเสพติด
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับเด็กนักเรียน
1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ทางเลือกสาหรับเยาวชน
2.เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยสาหรับเยาวชน
3.เพื่อสร้างเครือข่ายการศึกษา
ทางเลือกสาหรับเยาวชนและ
ครอบครัวในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้เยาวชน ประชาชน
และสถาบันครอบครัว
ต่างๆ ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น ได้มีพื้นที่
สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ
ตามความถนัดเฉพาะตน
ก่อเกิดการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนทางความคิด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,504,400 1,504,400 1,504,400 1,504,400

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

จานวน
ผู้ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์

1.เยาวชนได้มี
ทางเลือกในการทา
กิจกรรมที่หลากหลาย
2.เกิดเครือข่าย
ในการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย
3.มีการประสานงาน
ระหว่างเครือข่าย

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

17 โครงการแข่งขันนักเรียน
คนเก่งของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น

วัตถุประสงค์
4.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
ประสานงานร่วมกับเครือข่าย
อิสระภาคประชาชน ชุมชน
5.เพื่อส่งเสริมและประสานงาน
กิจกรรมเรียนรู้และสร้างสรรค์
ของเยาวชนและครอบครัว
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
1.เพื่อกระตุ้นให้ครูและ
นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ในการศึกษาค้นคว้าและ
แสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนา
ตนเอง

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

และร่วมพัฒนาให้เป็น

ครูและนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ภาคประชาชน ชุมชน
ครอบครัวและเยาวชน
4.เกิดกิจกรรมการเรียน
รู้อย่างสร้างสรรค์
ของเยาวชนและ
ครอบครัว
800,000

800,000

850,000

850,000 1.ร้อยละ 70 1. โรงเรียนสังกัดได้
ของกิจกรรม แสดงผลงานและศักยภาพ
ที่ส่งเข้า ของตนเอง
แข่งขันได้ 2. ผลงานกิจกรรมการ
รับรางวัล แข่งขันทางวิชาการเป็น

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2.เพื่อเป็นสนามทดสอบ
ความรู้ความสามารถของครู
และนักเรียน
3.เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทน
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับภาคและระดับประเทศ
4.เพื่อเป็นการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วม
การแข่งขันทางวิชาการ
18 โครงการอบรมพัฒนาครูกลุ่ม 1.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ครูและนักเรียนใน
สาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาและ ให้แก่ครู เป็นแนวทางให้
นครขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

เหรียญทอง ที่ยอมรับระดับประเทศ
ระดับภาค 3. นักเรียนได้แสดง
2 ร้อยละ 50 กิจกรรมตามแนวทางการ
ของกิจกรรม จัดการศึกษาของเทศบาล

ที่ส่งเข้า

นครขอนแก่น

แข่งขันได้รับ
รางวัลระดับ

360,000

360,000

360,000

400,000 1.ร้อยละ 80 1. ครูมีความรู้และทักษะ
ของผู้เข้าร่วมฯ ในการจัดกิจกรรมการ
นาความรู้ที่ได้ เรียนรู้เพิ่มขึ้น

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม
และติดตามผลการอ่านออก
เขียนได้ คิดเลขเป็น

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ครูผู้สอนเกิดความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ สามารถ
นามาปรับใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น
2.เพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินผล

ไปใช้ในการ 2. ครูมีประสิทธิภาพ

การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น

ของนักเรียน

ในการปฏิบตั ิงานใน
การศึกษาของ ระดับที่สูงขึ้น
โรงเรียนใน 3. ครูสามารถนาความรู้
สังกัดเทศบาล และประสบการณ์ที่
นครขอนแก่น ได้รับไปปรับใช้ในการ
2.ร้อยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
พัฒนาด้าน

ป.1-3 สามารถ

อ่าน เขียน
และคิดเลขได้ตาม

ศักยภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

19 โครงการพัฒนาการบริหาร
1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
จัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กใน เด็กปฐมวัย
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 2.เพือ่ ให้เด็กได้ร่วมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย
-กิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ และ 3.เพื่อให้เด็กได้รู้จักและมี
กิจกรรมครัวหรรษา
โอกาสร่วมทาบุญในวันสาคัญ
-กิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์ ทางพระพุทธศาสนา
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์
4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ
กายและจิตสมบูรณ์แข็งแรง
เหมาะสมตามวัย
5.เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
ออกกาลังกายและเกิดความ

(ผลผลิตของโครงการ)
-เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
วันสาคัญต่าง ๆ กิจกรรม
ครัวหรรษา กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาให้กับศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น 11 แห่ง
- เด็ก ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น 11 แห่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(บาท)
581,700

(บาท)
581,700

(บาท)
581,700

(บาท)
581,700 ร้อยละความ 1.เด็กเล็กมีสุขภาพดีมี
พึงพอใจของ พัฒนาการทั้งทางด้าน
ผู้เข้าร่วม ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
กิจกรรม สังคมและสติปญ
ั ญา
2.เด็กเล็กได้ร่วมสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม
ไทย
3.เด็กรู้จักและมี
โอกาสร่วมทาบุญใน
วันสาคัญทางพระพุทธ
ศาสนา
4.ส่งเสริมสายสัมพันธ์

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

สนุกสนานเพลิดเพลิน
6.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างครู ผู้ปกครอง
20 โครงการจัดกิจกรรมการนา 1.เพื่อเป็นการพัฒนา
เสนอนวัตกรรมทางการศึกษา กระบวนการจัดกิจกรรม
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในสังกัด เรียนรู้ของครูศูนย์พฒ
ั นา
เทศบาลนครขอนแก่น
เด็กเล็กที่เอื้อต่อการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมเด็กกับการ
พัฒนาการตามวัย
2.เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนของระดับก่อน
ปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

อันดีระหว่างเด็ก
ผู้ปกครองและครู
- ครูศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาล 11 ศูนย์
-เด็กเล็กศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาล 11
ศูนย์
-คณะกรรมาธิการ
เมล็ดพันธุแ์ ห่งการเรียนรู้
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

85,000

85,000

85,000

85,000 ร้อยละครู 1.คณะครูศูนย์พฒ
ั นา
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กได้พฒ
ั นา
เด็กเล็กจัด กระบวนการจัด
กิจกรรมการ กิจกรรมการเรียนรู้ที่
เรียนรู้สอด เอื้อต่อการปรับเปลี่ยน
คล้องกับ พฤติกรรมเด็กเล็ก
พฤติกรรม อย่างเหมาะสมตามวัย
อันพึง 2.คณะครูศูนย์พฒ
ั นา
ประสงค์เด็ก เด็กเล็กมีการพัฒนา

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

มากขึ้น
3.เพื่อเป็นการเปิดเวทีแลก
เปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงาน สื่อ
นวัตกรรมศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
21 โครงการจัดกิจกรรมการนา 1.เพื่อเป็นการพัฒนากระบวน
เสนอนวัตกรรมทางการศึกษา การจัดกิจกรรมเรียนรู้ของครู
กลุ่มปฐมวัย
ปฐมวัยที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเด็กอนุบาลกับพัฒนา
การตามวัย
2.เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

5+1

-ครูอนุบาลโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล 11 โรงเรียน
-นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
11 โรงเรียน
-คณะกรรมาธิการฯ และ

120,000

120,000

120,000

120,000 ร้อยละของ
คณะครู
อนุบาล
สามารถจัด
กิจกรรมให้
สอดคล้องกับ

ระบบการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
3.คณะครูศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กมีเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.คณะครูปฐมวัยได้
พัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก
อนุบาลอย่าง

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

เรียนการสอนของแต่ละกลุม่ สาระ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

พฤติกรรมอัน เหมาะสมตามวัย

ปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.เพื่อเป็นการเปิดเวทีแลกเปลีย่ น
เปลีย่ นเรียนรู้และเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ผลงานสื่อนวัตกรรม
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น

พึงประสงค์ 2.คณะครูปฐมวัยมี
เด็กอนุบาล การพัฒนาระบบการ
5+1

เรียนการสอนของแต่
ละกลุ่มสาระให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3.คณะครูปฐมวัยมี
เวทีในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ผลงานสื่อนวัตกรรม
ทางการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

22 โครงการอบรมฟื้นฟูเยียวยา 1.เพื่อจัดการศึกษาเรียนรู้ให้
และพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก กับเด็กเยาวชนชายขอบนสังคม
เยาวชนชายขอบในสังคมเมือง เมืองในเขตเทศบาลนครขอน
แก่นให้เกิดการเรียนรู้พฒ
ั นา
ตนเองและเห็นคุณค่าของตนเอง
ผู้อื่นและสังคม
2.เพื่อพลิกฟื้นพลังทางลบเปลี่ยน
เป็นพลังทางบวกของกลุ่มเด็ก
เยาวชนชายขอบในสังคมเมือง
และพัฒนาไปเป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงที่มีจิตอาสาในการ
ริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็น

(ผลผลิตของโครงการ)
-เด็กเยาวชนชายขอบใน
สังคมเมือง ประกอบด้วย
เด็กเยาวชนนอกระบบ
เด็กเยาวชนยากจน
เด็กเยาวชนเร่ร่อน
เด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(บาท)
342,500

(บาท)
342,500

(บาท)
342,500

(บาท)
342,500 ร้อยละของ 1.เกิดเครือข่ายเด็ก
เด็กเยาวชนใน เยาวชนชายขอบใน
เขตเทศบาล สังคมเมืองในเขตเทศ
ที่อยู่นอก บาลนครขอนแก่นที่มี
ระบบได้เข้า การทากิจกรรมร่วม
ร่วมกิจกรรม กันอย่างต่อเนื่องและ
ได้รับประสบการณ์
การเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการที่
เหมาะสมจนสามารถ
พัฒนาตนเองและเห็น
คุณค่าของตนเอง

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
3.เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชน
ชายขอบในสังคมเมืองได้
เริ่มต้นชีวติ ใหม่ ให้สามารถ
ดาเนินชีวติ อย่างมีสติ มีปญ
ั ญา
มีเปูาหมายในชีวติ อันจะนาไป
สู่การมีอาชีพที่สุจริต และมี
เส้นทางดาเนินชีวติ ในทางที่ดี

23 โครงการการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

ผู้อื่น และสังคม
2.เกิดการเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมเด็ก
เยาวชนชายขอบ
จากพลังทางลบเป็น
พลังทางบวก
3.เด็กเยาวชน
ชายขอบได้รับโอกาส
ในการเริ่มต้นชีวติ ใหม่
1,036,800 1,036,800 1,036,800 1,036,800 จานวนครู - นักเรียนได้เรียนรู้ภาษา
-เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษา -จ้างครูต่างประเทศสอน
สอนภาษา อังกฤษจากชาวต่างชาติ
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จากชาว ภาษาอังกฤษ หรือผู้มีทกั ษะ
ต่างชาติ หรือผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ด้านการเรียน
อังกฤษ หรือผู้เชี่ยวชาญการสอน

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่มีทกั ษะ ในการสอนและ
ประสบการณ์
-เพื่อให้นกั เรียนสามารถอ่านและ
พูดออกสาเนียงได้ถูกต้อง

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

การสอน โดยทาการสอน
ไม่น้อยกว่า 48 สัปดาห์ๆละ
18 ชั่วโมง ๆ ละ 300
จานวน 12 เดือน
- โรงเรียนเทศบาล จานวน
2 แห่ง คือ
1. โรงเรียนเทศบาลโนนทัน

และประสบการณ์
- นักเรียนสามารถอ่านและ
พูดออกสาเนียงได้ถูกต้อง
ภาษาอังกฤษที่มีทกั ษะใน

2. โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม

24 โครงการกิจกรรมตามโครงการ - เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษา
จัดการเรียนการสอนภาษา ต่างประเทศ (ภาษาจีน) จากชาวต่าง
ต่างประเทศ (ภาษาจีน)
ชาติ หรือผู้เชี่ยวชาญภาษาจีน
ในการสอนและประสบการณ์

- จ้างครูต่างประเทศสอน
ภาษาจีน หรือผู้มีทกั ษะ
ประสบการณ์ด้านการเรียน
การสอน ค่าตอบแทนปีละ

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

จานวนครู

- นักเรียนได้เรียนรู้ภาษา
สอนภาษา จีนจากชาวต่างชาติ หรือ
จีน
ผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนที่มี
ทักษะในการสอนและ

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

- เพือ่ ให้นักเรียนสามารถอ่านและ 200,000 บาท/คน

พูดออกสาเนียงได้ถูกต้อง

ประสบการณ์
พูดออกสาเนียงได้ถูกต้อง
- นักเรียนสามารถอ่านและ

- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จานวน 4 แห่ง คือ
1. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
2. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
3. โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
4. โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม

25 โครงการพัฒนาการจัดการ
ศึกษา

-เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรม คณะครูและนักเรียน โรงเรียน 3,117,000 3,117,000 3,117,000 3,117,000

เรียนรู้ของครูที่เชื่อมโยงองค์
ความรู้ถ่ายทอดสู่เด็กนักเรียน
-ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน

ในสังกัด ทั้ง 11 โรงเรียน

จานวนครู

- บุคลากรครูได้พฒ
ั นาการ สานัก
และนักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ การศึกษา
ที่เข้าร่วม ครูที่เชื่อมโยงองค์ความรู้
โครงการ ถ่ายทอดสู่เด็กนักเรียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ทั้งระบบของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล จานวน 11 โรง

26 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(ค่าสาธารณูปโภค)
27 โครงการศึกษาเรียนรู้นอก
ห้องเรียน

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

- บุคลากรครูเกิดกระบวน
การเรียนรู้ร่วมกัน สร้าง
ความเป็นกัลยาณมิตร
และการทางานเป็นทีม
สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้เต็มตาม
ศักภาพ
บุคลากรครูเกิดกระบวน

-เพื่อสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
7,878,670 7,878,670 7,878,670 7,878,670 จานวน
สานัก
ได้แก่ ค่าไฟฟูา และค่าน้าประปา นครขอนแก่นทั้ง 11 แห่ง
ค่าใช้จ่าย
การศึกษา
ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ที่สนับสนุน
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาการจัดการ คณะครูและนักเรียน โรงเรียน 831,600 831,600 831,600 831,600 จานวน
สานัก
ผู้เข้าร่วม การเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความ การศึกษา
เรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ในสังกัด ทั้ง 11 โรง
เทศบาลฯ
โครงการ เป็นกัลยาณมิตรและ
- เพื่อนาคณะครูและนักเรียนไป
การทางานเป็นทีม
เรียนรู้ศึกษานอกห้องเรียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

28 โครงการห้องเรียนขอบฟูากว้าง - เพือ่ ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
(ตามโครงการ 1 โรงเรียน
ได้รับการดูและช่วยเหลืออย่างเต็ม คือโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
2 ระบบ) ให้กับโรงเรียน
เทศบาลวัดกลาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

จะได้รบั

รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(KPI)

(บาท)
300,000

(บาท)
300,000

(บาท)
300,000

(บาท)
300,000

จานวน

180,000

180,000

180,000

ศักยภาพโดยจัดการเรียนแบบห้อง โดยจัดการเรียนแบบห้องเรียน

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ สานัก
ผู้เข้าร่วม ได้รับการดูแลช่วยเหลือเต็ม การศึกษา
โครงการ ศักยภาพ

เรียนคู่ขนาน
คู่ขนาน
- เพื่อให้เด็กที่มีความบกพร่อง
ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเต็ม

ศักยภาพ
29 โครงการจัดกิจกรรมการเรียน -เพื่อให้มีผู้เชี่ยวชาญทาการสอน - จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้
180,000
การสอน 1 โรงเรียน 2 ระบบ และดูแลเด็กพิเศษ (ออทิศติก) กับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
-ช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด พิเศษ จบการศึกษาระดั
ด้วยความรักและความเข้าใจ ปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์
เยียวยาและพัฒนาศิษย์ให้เป็น สาขาการศึกษาพิเศษ มีประสบ

จานวน

- นักเรียนได้รับการดูแล
ผู้เข้าร่วม และช่วยเหลือจากครู
กิจกรรม อย่างใกล้ชิด ตลอดจน
เยียวยาและพัฒนาให้เป็น
ผู้ที่มีคุณภาพทั้งทางกาย

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

30 โครงการอาหารเสริม (นม)

วัตถุประสงค์
บุคคลที่มีคุณภาพทั้งกาย จิต
ปัญญา มีภมู ิคุ้มกันในการ
ดาเนินชีวติ อย่างมีคุณค่า
เรียนรู้ที่จะค้นหาศักยภาพที่มี
อยู่ด้วยตนเองและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องได้ ทั้งด้านจิตใจ
ทักษะชีวติ และความสามารถ
ทางวิชาชีพให้กับนักเรียน
-เพื่อจัดอาหารเสริม (นม)
สาหรับเด็กเล็ก นักเรียนอนุบาล
นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลและศูนย์พฒ
ั นา

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

แทนปีละ 180,000 บาท
จานวน 1 ราย

จิต ปัญญา ให้มีภมู ิคุ้มกัน
สามารถดาดารงชีวติ ได้
อย่างมีคุณภาพ

-จัดหาอาหารเสริม (นม)
16,258,796 16,258,796 16,258,796 16,258,796 จานวน
ให้กบั เด็กเล็ก นักเรียนอนุบาล
ผู้ได้รับ
นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียน
อาหาร
ในสังกัดเทศบาล 11 แห่ง
เสริม (นม)

เด็กเล็ก นักเรียนอนุบาล
และนักเรียนระดับประถม
ศึกษา ได้รับบริการอาหาร
เสริม (นม)

การณ์อย่างน้อย 2 ปี ค่าตอบ

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
31 โครงการอาหารกลางวัน

32 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง

และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 11
ศูนย์
เพื่อให้เด็กเล็กและนักเรียนได้รับ -จัดบริการอาหารกลางวัน 34,728,000 34,728,000 34,728,000 34,728,000
บริการอาหารกลางวันที่มีคุณค่า ที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้แก่
ทางโภชนาการที่ดี ได้รับอาหาร เด็กเล็กและนักเรียนระดับชั้น
ครบทั้ง 5 หมู่
อนุบาล-ป.6 โรงเรียนในสังกัด
จานวน 11 โรงเรียน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 11 แห่ง

ตัวชี้วัด

จานวน

เด็กเล็ก และนักเรียนได้รับ สานัก
ผู้ได้รับ บริการอาหารกลางวันที่มี
การศึกษา
อาหาร คุณค่าทางโภชนาการที่ดี
กลางวัน ได้รับอาหารครบทั้ง 5 หมู่

จานวน
กิจกรรม
ที่ดาเนิน

เพือ่ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ

220,000

220,000

220,000

220,000

โครงการ ครูและบุคลากรทางการ

สานัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม
หลักสูตรสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ได้รบั ความรู้ใหม่ๆ เตรียมวางแผน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

เตรียมเครื่องมือในการพัฒนางาน

ให้มีประสิทธิภาพ

2) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน

-เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีความกระตือรือร้น เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 184,800

แสวงหาความรู้และฝึกปฏิบตั ิ ดังนี้
เพื่อให้เกิดความรู้ตามศักยภาพ 1 .ระบบ ADSL
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 2. ระบบ WiFi
โดยใช้การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
- เพื่อให้ผู้เรีนได้รับข่าวสารความรู้ ทั้ง 11 แห่ง
ที่ทนั สมัยและตามความสนใจ

184,800

184,800

184,800

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ศึกษาได้รับความรู้ใหม่ๆ
การศึกษา
สามารถเตรียมวางแผน
และเตรียมเครื่องมือในการ
พัฒนางานให้มีประสิทธิ
ภาพ
- ผู้เรียนมีความกระตือ
สานัก
รือร้นแสวงหาความรู้ และ การศึกษา
ฝึกปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดความ
รู้ตามศักภาพ ความถนัด
และความสนใจของผู้
เรียน โดยใช้การสืบค้น
จากอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- เพื่อให้นกั เรียนใช้หอ้ งสมุดในการ พัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000

แสวงหาความรู้มากขึ้น

ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

- เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นกั เรียน 11 โรงเรียน

รักการอ่าน
- เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้

และการใช้หอ้ งสมุด
- เพือ่ ให้กระบวนการเรียนการสอน

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

- ผู้เรียนได้รับข่าวสาร
ความรู้ที่ทนั สมัย
- นักเรียนใช้หอ้ งสมุด
สานัก
ในการแสวงหาความรู้
การศึกษา
มากขึ้น
- นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีใน
การเรียนรู้และการใช้
ห้องสมุด
- มีการพัฒนากระบวน
การเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้นกั เรียนได้เรียนรู้ ฝึกปลูก สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
550,000

(บาท)
550,000

(บาท)
550,000

(บาท)
550,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

นักเรียนได้เรียนรู้ ปลูกจิต
สานักให้เกิดความสนใจ
ใฝุหาความรู้อยู่เสมอ

สานัก
การศึกษา

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู เพื่อให้พนักงานครูในสังกัด
พนักงานครูในสังกัดโรงเรียน 1,605,000 1,605,000 1,605,000 1,605,000
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาล ฯได้รับการพัฒนา เทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรียน
ตามความเหมาะสมของแต่ละ จานวนไม่น้อยกว่า 500 คน
ตาแหน่งงาน

พนักงานครูเทศบาลได้
รับการพัฒนาในการปฏิบตั ิ

สานัก
การศึกษา

6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
การจัดการศึกษา โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการ

- โรงเรียนสามารถจัด
การศึกษาตลอดชีวติ ได้
อย่างมีคุณภาพ

จิตสานึกให้เกิดความสนใจใฝุหา ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ความรู้อยู่เสมอ
11 แห่ง

- เพื่อให้โรงเรียนเป็นฐานในการ - จัดรูปแบบการศึกษาตลอด 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000
พัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษา ชีวติ เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก
ตลอดชีวติ
เยาวชน และประชาชน

งานของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ
สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- เพือ่ ให้โรงเรียนมีศักยภาพและมี ในท้องถิ่น
พัฒนาคุณภาพของเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเป็น
เลิศตามศักยภาพและอัจฉริยาภาพ

ศึกษา นาความรู้ ไปปรับปรุงพัฒนา

แก้ไขการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น
มีความเป็นเลิศตามศักย
ภาพและอัจฉริยาภาพ
ของแต่ละบุคคล

ความคล่องตัวในการจัดการศึกษา

ของแต่ละบุคคล
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
- เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ จัดประชุมเพื่อปรับปรุงแผน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาได้ร่วมคิด วิเคราะห์และหา พัฒนาการศึกษา
ที่จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ดีเด่น
- เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ

ตัวชี้วัด

600,000

600,000

600,000

600,000

- ครูและบุคลากรทาง
สานัก
การศึกษาได้ร่วมกันคิด
การศึกษา
วิเคราะห์ และหาทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน
- ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา นาความรู้ ไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนา

การศึกษาให้สอดคล้องกับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

และนโยบาลของรัฐบาล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข
การจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้เป็นไปตามเปูาหมาย
ที่กาหนดไว้
- มีการปรับปรุงและ
พัฒนาแผนพัฒนาการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและนโยบาย
ของรัฐบาล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

8) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและทาสี
อาคารเพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสม
ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
และปลอดภัย สาหรับโรงเรียนในสังกัด
อาคารประกอบ
เทศบาลนครขอนแก่น
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู - เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒ
ั นา
การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
เด็กเล็ก
10) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
เพื่อปูองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา

(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2564

(บาท)
2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

อาคารเรียนและอาคารประกอบ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น 11 แห่ง
- ครูผู้ดูแลเด็กได้รบั การพัฒนา

58,000

58,000

58,000

58,000

ความรู้ความสามารถ ในทักษะ

วิชาชีพตน
- เพื่อให้นักเรียนที่กาลังอยู่ในวัยเรียน - จัดกิจกรรม หรืออบรม

มีความสนใจในการเรียน ไม่มวั่ สุม โครงการต่อต้านยาเสพติด

หรือข้องเกี่ยวกับยาเสพติด

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
11 แห่ง

201,000

201,000

201,000

201,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

สิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียน
ได้รับการดูแลให้มีสภาพ
ที่ดี มีความปลอดภัย

สานัก
การศึกษา

ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการ
พัฒนาในการปฏิบตั ิงาน

สานัก
การศึกษา

ของตนเองอย่างมีประสิทธิ
ภาพ
-นักเรียนไม่มีการมั่วสุม
เกี่ยวกับยาเสพติด
- นักเรียนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

สานัก
การศึกษา
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม
11) โครงการจัดทาศูนย์การ
เรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยใน
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

- เพื่อสนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐาน - นักเรียนที่บดิ า/มารดา/
631,000
ให้แก่นักเรียนทีบ่ ิดา/มารดา/ผูป้ กครอง ผู้ปกครอง มีรายได้เฉลี่ยต่อ
มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ไม่เกิน ครัวเรือน ไม่เกิน 40,000 บาท
40,000 บาทต่อปี และกาลังศึกษา ต่อปี และกาลังศึกษาอยูร่ ะดับ

631,000

631,000

631,000

- เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รบั ประสบ จัดทาศูนย์การเรียนรู้สาหรับ

การณ์และการเรียนรู้

เด็กปฐมวัยในสถานศึกษา

- เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม

และสติปญ
ั ญา
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข
12) ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับ
นักเรียนยากจน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

- ผู้เรียนได้รับประสบ
การณ์และการเรียนรู้
- ผู้เรียนมีพฒ
ั นาการ
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปญ
ั ญา
- ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
การจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สานัก
การศึกษา

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

อยู่ระดับชั้น ป.1 - ม.3 ในโรงเรียน ชั้น ป.1 - ม.3 โรงเรียนสังกัด

สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

33 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย

เทศบาลนครขอนแก่นให้ได้
รับการสนับสนุนค่าปัจจัยพื้น
ฐานสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเรียน

จานวน
กิจกรรมที่
สนับสนุน
การจัดการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ นักเรียนในโรงเรียนสังกัด

25,415,200 25,415,200 25,415,200 25,415,200

สอน (รายหัว) ให้แก่โรงเรียนใน เทศบาลนครขอนแก่น 11 แห่ง
สังกัดเทศบาลทั้ง 11 แห่ง ในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.2) รายหัวส่วนเพิ่ม
(Top Up)

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ศึกษา

1) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

1.1) รายหัว

ตัวชี้วัด

-เพื่อสนับสนุนค่ารายหัวส่วนเพิ่ม นักเรียนในโรงเรียนสังกัด

(Top Up) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครขอนแก่น
เทศบาลมีจดั การศึกษาระดับมัธยม

954,225

954,225

954,225

954,225

นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล สานัก
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา
ที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล ได้รับการ
สนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอน(รายหัว) อย่าง
ทั่วถึง
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
สานัก
ที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน การศึกษา
สังกัดเทศบาล ได้รับการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ศึกษาตอนต้น โดยได้เพิ่มจากค่า
รายหัวปกติคนละ 500 บาท
2) ค่าหนังสือเรียน

- เพือ่ สนับสนุนค่าหนังสือเรียนให้ นักเรียนในโรงเรียนสังกัด

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล สานัก
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา
ที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล ได้มีหนังสือ
เพื่อใช้ประกอบการเรียน
อย่างเพียงพอ

4,114,190 4,114,190 4,114,190 4,114,190

นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล สานัก
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 11 แห่ง เทศบาลนครขอนแก่น 11 แห่ง

หน่วยงานที่

7,558,737 7,558,737 7,558,737 7,558,737

ที่จัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาล

- เพือ่ สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน นักเรียนในโรงเรียนสังกัด

ผลที่คาดว่า

สนับสนุนค่ารายหัวส่วนเพิ่ม
จากปกติคนละ 500 บาท

แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 11 แห่ง เทศบาลนครขอนแก่น 11 แห่ง

3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- เพือ่ สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 11 แห่ง เทศบาลนครขอนแก่น 11 แห่ง

ที่จัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล ได้มีอุปกรณ์
การเรียนอย่างเพียงพอ

ที่จัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาล

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

ตัวชี้วัด

4,139,960 4,139,960 4,139,960 4,139,960

นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล สานัก
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา
ที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล ได้มีเครื่อง
แบบนักเรียนเพื่อใช้ร่วม
กิจกรรมการเรียนอย่าง
เพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนา นักเรียนในโรงเรียนสังกัด

ผู้เรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

(บาท)
3,833,084 3,833,084 3,833,084 3,833,084

นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล สานัก
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา
ที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีอุปกรณ์การเรียน
สาหรับเรียนอย่างเพียงพอ

เทศบาลนครขอนแก่น 11 แห่ง

เทศบาล 11 แห่ง ที่จดั การศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

34 โครงการจัดการเรียนการสอน เพือ่ เป็นค่าสนับสนุนการจัดการเรียน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในสังกัด 892,500
เด็กปฐมวัย (รายหัว)
การสอนสาหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์ เทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ ศูนย์ ได้รับการสนับสนุน

892,500

892,500

892,500

จานวน

เด็กเล็กได้รับการสนับ
ศูนย์พัฒนา สนุนวัสดุ สื่อการเรียน
เด็กเล็กที่ได้ การสอน ในการจัดการ

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

วัสดุ สื่อการเรียนการสอน
ในการจัดการเรียนรู้
35 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

1.เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ

เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาล

ให้กับเด็กและเยาวชน

ได้เข้าร่วมกิจกรรม

2.เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

รับการจัดการ เรียนรู้
เรียนการสอน
200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละความ 1.เด็กและเยาวชนมี
พึงพอใจ ขวัญกาลังใจที่ดี
ของผู้เข้าร่วม 2.เด็กและเยาวชนใน
กิจกรรม เขตเทศบาลฯ

3.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน

ได้รับการดูแลเป็น

ได้ตระหนักถึงความสาคัญ

อย่างดี

ของตนเองและวันเด็กแห่งชาติ

3.เด็กและเยาวชน

4.เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว

เห็นคุณค่าความ

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ให้เกิดความอบอุ่น

สาคัญของตนเอง
และวันเด็กแห่งชาติ
4.ครอบครัวเกิด
ความอบอุ่น

รวม

35 โครงการ

-

-

143,839,162 143,839,162 143,889,162 143,929,162

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน

วัตถุประสงค์
-เพื่อสร้างกระบวนการแลก

(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการจัดทากระบวน

เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง นักศึกษาฝึกงานลงพื้นที่สัมผัส

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

35,000 35,000 35,000 35,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

จานวน

-เกิดกระบวนการ

ผู้เข้าร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

พนักงานเทศบาล ชุมชน

เรียนรู้ชุมชนตลอดระยะเวลา

ระหว่างพนักงาน

นักศึกษาฝึกงานที่เข้ามาฝึก

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึง

เทศบาล ชุมชน

งานในประเด็นการพัฒนา

มีนาคมของปี โดยการดาเนิน

นักศึกษาที่เข้ามาฝึก

ต่าง ๆ ของเทศบาล

กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม

งานในประเด็นการ

-เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ

กระบวนการประกอบด้วย

พัฒนาต่าง ๆเทศบาล

สังเคราะห์ข้อมูลชุมชน ให้ได้ หัวหน้าส่วนการงานพนักงาน

-เกิดการพัฒนาทักษะ

มาซึ่งความรู้แล้วก่อเกิดปัญญา เทศบาลชุมชนนักศึกษาฝึกงาน

สังเคราะห์ข้อมูล

นาไปสู่การสร้างประโยชน์

ชุมชนให้ได้มาซึ่ง

ให้กับการพัฒนาชุมชน

ความรู้แล้วก่อเกิด

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ปัญหานาไปสู่การ
สร้างประโยชน์ให้กับ
การพัฒนาชุมชน

รวม

1 โครงการ

-

-

35,000 35,000 35,000 35,000

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการแข่งขันกีฬา

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-เพื่อพัฒนาทักษะการกีฬาของ - จัดการแข่งขันกีฬา 12 ชนิด 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ดาเนินการ - ได้นักกีฬาตัวแทน

โรงเรียนในสังกัด

นักเรียนเทศบาลนครขอนแก่น และมี 4 รุ่น อายุ ดังนี้

เข้าร่วม

เทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น

-เพื่อส่งเสริมสร้างสุขภาพ

รุ่นอายุ 12,14,16,18 ปี

แข่งขัน

- ได้สนองนโยบายของ

พลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง

- นักเรียนเทศบาลทั้ง 11 โรง

-เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬารู้จกั การ - ได้นักกีฬาตัวแทนเทศบาล

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

นครขอนแก่น จานวน 600 คน

-เพื่อคัดเลือกตัวแทนเทศบาลฯ เข้า - เข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียม

กีฬา อปท. รัฐบาลและกรมส่งเสริม
รอบคัดเลือก การปกครองท้องถิ่น
และรอบ

- ได้รับประสบการณ์ใน

ชิงชนะเลิศ การแข่งขัน

ร่วมแข่งขันกีฬาระดับภาคฯ และ ไปแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.

- ได้ความรักความสามัคคี

ระดับประเทศ

รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวัน

และความสัมพันธ์ที่ดตี อ่ กัน

-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย ออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ

- นาชือ่ เสียงมาสูเ่ ทศบาล

ของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการ - เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารอบ

นครขอนแก่น

สานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ปกครองท้องถิ่น

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

663,400

663,400

663,400

663,400 ดานินการ - เยาวชนและประชาชน สานักการศึกษา

คัดเลือก ระดับภาคและรอบ
ชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
-คัดเลือกตัวแทน
นักกีฬาเพื่อเข้าค่ายเก็บตัวไป
แข่งขันระดับภาคฯ

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

-เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก - จัดการแข่งขันฟุตซอล

และเยาวชนในท้องถิ่นตลอดจน - จัดการแข่งขันบาสเกตบอล

จัดการ

ทั่วไปมีสุขภาพร่างกาย

ประชาชนทัว่ ไปได้เห็นคุณค่าของ - จัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส

แข่งขัน

สมบูรณ์แข็งแรง

การกีฬารักการออกกาลังกายโดยใช้ - จัดการแข่งขันหมากฮอส

ทันตาม

- เยาวชนและประชาชน

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

- จัดการแข่งขันเอ็กซ์เกมส์

กาหนดการ ทั่วไป เกิดความรัก,สามัคคี

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

- เพือ่ ฝึกฝนทักษะการเล่นกีฬาที่ - จัดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลในร่ม

และทีมเข้า ในหมู่คณะและรู้จักการ

ถูกต้อง รู้จักการแก้ปัญหามีความ และกีฬาอื่นๆ

ร่วมแข่งขัน ใช้เวลาว่างให้เกิด

มั่นใจในตัวเอง มีวนิ ัย มีน้าใจ สาหรับเยาวชนและประชาชน

ตามที่ตั้งไว้ ประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา

- เพือ่ เป็นการป้องกันปัญหาการใช้ ทั่วไป

และออกกาลังกาย

ยาเสพติดโดยการดึงความสนใจ

- เป็นการนาเด็กเยาวชน

ของเด็กเยาวชน, ประชาชนทัว่ ไป

และประชาชน ออกห่างจาก

สูเ่ รื่องการกีฬาและการออกกาลังกาย

อบายมุข และยาเสพติด
พร้อมสร้างทักษะด้านกีฬา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการส่งเสริมและ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬา - โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

พัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จานวน 11 แห่ง ประกอบด้วย

ในสังกัดเทศบาลฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
140,000

(บาท)
140,000

(บาท)
140,000

(บาท)
140,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ผู้ฝึกสอน

- ได้นักกีฬาตัวแทน

สานักการศึกษา

และนักกีฬา เทศบาลนครขอนแก่น

สู่ความเป็นเลิศ ให้เป็นทีย่ อมรับใน โรงเรียนสวนสนุก, วัดกลาง

เข้าร่วม

- ได้สนองนโยบายของ

ด้านศักยภาพและสมรรถภาพ หนองคู ,บ้านโนนทัน ,หนองใหญ่

แข่งขัน

รัฐบาลและกรมส่งเสริม

ประสิทธิภาพของนักเรียนในสังกัด บ้านโนนหนองวัด, โนนชัย,

เพื่อหาประ การปกครองท้องถิ่น

เทศบาลฯ

สบการณ์

สามเหลี่ยม, หนองแวง, บ้านตูม

- เพื่อส่งเสริมสร้างสุขภาพพลา - บ้านศรีฐาน

- ได้รับประสบการณ์ในการ

การแข่งขัน แข่งขัน

นามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง

- ได้ความรักความสามัคคี

- เพือ่ ส่งเสริมให้นักกีฬารู้จักการ

และความสัมพันธ์ที่ดตี อ่ กัน

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการทูบนี ัมเบอร์วนั

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อสร้างความตระหนักด้าน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

10,000 ร้อยละ80 1.เป็นการสร้างความ โรงเรียนเทศบาล

มหันตภัยของยาเสพติดใน

คุ้มหนองคูทกุ คน เป็นผู้มีจิต

ของนักเรียน สัมพันธ์อันดีระหว่าง

ระดับประเทศ

ใจที่เข็มแข็งไม่ยุ่งเกี่ยวกับ

ที่ตระหนัก บ้านกันโรงเรียน

2.นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง ยาเสพติด และสามารถร่วม

ถึงโทษของ 2.โรงเรียนเป็นสถาน

มีความมัน่ ใจกล้าแสดงออกและ เป็นกาลังของสังคม

ยาเสพติด ที่ปลอดยาเสพติด

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

บ้านหนองคู

ประเทศชาติ ในการต่อ
ต้านยาเสพติดได้

รวม

4 โครงการ

-

-

5,313,400 5,313,400 5,313,400 5,313,400

-

-

-

ยุทธศาสตร์ ที่ 8
สร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชนและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิตขิ องการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

-เกิดการแลกเปลี่ยน

สานักปลัด

กิจกรรม

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

เทศบาล

กระจายอานาจและมีส่วนร่วมของ การกระจายอานาจสู่ชุมชน

กระจายอานาจสู่ชุมชนใน

เทศบาลนครขอนแก่น

ภายใต้โครงการเทศบาลเล็ก

การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ

ในเทศบาลใหญ่

กระจายอานาจสู่ชุมชนรวม

และประสบการณ์

-เพื่อสร้างการทางานแบบ

ถึงการติดตามโครงการ

การดาเนินการตาม

มีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ

เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่

ภารกิจที่เทศบาลได้

และประชาชน

และร่วมรับรู้ผลการดาเนิน

ถ่ายโอนให้กับชุมชน

-เพื่อสร้างการทางานแบบมี

งานปัญหาแนวทางแก้ไข

อันจะนาไปสู่การปรับ

ส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและ

ปัญหา เพื่อถอดบทเรียนการ

ต่อไปปรุงแก้ไขและ

ประชาชน

ดาเนินการกิจกรรมตาม

พัฒนา

-เพื่อสร้างความเข็มแข้งภาค

โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับงบ

-ได้แผนปฏิบตั ิการ

การมีส่วนร่วม โดยการทบทวนเรียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชนในการพัฒนาชุมชน ประมาณจากเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

การกระจายอานาจ

-เสริมสร้างศักยภาพผู้นา

ภายใต้โครงการ

ชุมชนให้มีทกั ษะและ

เทศบาลเล็กในเทศ

องค์ความรู้ในการพัฒนา

บาลใหญ่ ประจาปี

ชุมชน

-ผู้นาชุมชนมีทกั ษะ
และมีความรู้ในการ
พัฒนาชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ

วัตถุประสงค์
เพื่อระดมความคิดเห็น แลก

เพื่อการพัฒนาเมือง Smart City เปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

300,000

ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง

เพื่อนาข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนา

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวนข้อ เกิดการระดมความคิด

กองวิชาการ

สรุปที่นาไป เห็น แลกเปลี่ยนเรียน

และแผนงาน

พัฒนาเมือง รู้ และสามารถนา

เมือง
3 โครงการเสริมสร้างบทบาทของ

เพื่อพัฒนาศักยภาพของประ

ข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาเมือง

จัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า

1,000,000

-

-

-

จานวน

- ประชาชนมีบทบาท

กองวิชาการ
และแผนงาน

ทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมือง

ชาชนให้มีบทบาทสาคัญในการ 3 กิจกรรม

กิจกรรม

ในการขับเคลื่อนการ

อย่างสร้างสรรค์

ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง

ที่จัดทา

พัฒนาเมืองอย่าง

อย่างสร้างสรรค์ ทั้งในเชิง

สร้างสรรค์ ทาให้เกิด

พื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม จราจร

ความรัก ความภูมิใจ

และอื่นๆ โดยผ่านกิจกรรม

ในเมืองของตน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

-เมืองได้รับการพัฒนา
อย่างสร้างสรรค์

4 โครงการจัดประชุมสภาเมือง
ขอนแก่น

-เพื่อใช้เป็นเวทีรับฟังความคิด จัดประชุมสภาเมือง
เห็นข้อเสนอแนะและการ

ขอนแก่น ประกอบไปด้วย

พัฒนา ซึ่งส่งผลกระทบกับ

ประชาชนทุกภาคส่วนได้แก่

ประชาชนและยังประโยชน์

หน่วยงานราชการ องค์กร

160,000 160,000 160,000 160,000

จานวน

-ประชาชนมีส่วนร่วม

กองวิชาการ

ครั้งที่

ในการแก้ไขปัญหา

และแผนงาน

จัดประชุม และพัฒนาเมือง
รวมทั้งติดตามและตรวจ

ต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชน เอกชน สถานศึกษา ชุมชน

สอบผลการดาเนินงาน

ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมใน

ชมรม สื่อมวลชนทุกแขนง

ของเทศบาลในด้านต่าง ๆ

การแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบ

-ประชาชนมีความเข้าใจการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
เมืองและสามารถติดตาม

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

และผู้มีส่วนได้เสีย

ดาเนินกิจการของเทศบาล

ตรวจสอบผลการดาเนิน

-เทศบาลมีเครือข่ายภาครัฐ

งานของเทศบาลนครขอนแก่น

เอกชนและประชาสังคม

ในด้านต่างๆ นาไปสู่ความเป็น

-ลดความขัดแย้ง และเสริม

ธรรมาภิบาล สนองต่อนโยบาย

สร้างสันติสุขและสมานฉันท์

การกระจายอานาจสู่ประชาชน
5 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ

-เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนา

จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ

เพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล

ของเทศบาลเป็นไปตามที่

เพื่อการจัดทาแผนพัฒนา

คน/กลุ่ม เป็นเครื่องมือในการ

อย่างมีส่วนร่วม

ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ

เทศบาล อย่างมีส่วนร่วม

/ชุมชน/ บริหารและพัฒนาท้อง

1,650,000

1,650,000

1,650,000

1,650,000

จานวน

เทศบาลมีแผนพัฒนา

กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
กาหนดไว้

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า

รวม

5 โครงการ

-

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

องค์กร

-เพื่อให้ทกุ ภาคส่วนมีส่วนร่วม ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้า
ในการจัดทาแผนพัฒนา

ตัวชี้วดั

ถิ่นที่ผ่านกระบวนการ

ที่เข้าร่วม มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

หมาย

-

3,160,000 1,860,000 1,860,000 1,860,000

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการรณรงค์การ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

40,000

40,000

40,000

40,000

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

-เพื่อให้ชุมชนและ

-อบรม/แนะนาการ

จานวน

-ชุมชนและสถาน

ป้องกันภัยและระงับอัคคีภยั

สถานศึกษาเป็นแนวร่วม

ป้องกันและระงับภัยใน

ในสถานศึกษา

ในการป้องกันและระงับ

โครงการเยี่ยมชุมชน

ในการป้องกันและ

อัคคีภยั

เคลื่อนที่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ระงับอัคคีภยั ได้

-เพื่อให้ชุมชนและ

แนะนา/อบรมแก่

เป็นอย่างดี

สถานศึกษามีความรู้

สถานศึกษาในสังกัด

-ชุมชนและสถาน

ความเข้าใจในการ

เทศบาลนครขอนแก่น

ศึกษาจะมีความรู้

ป้องกันและระงับอัคคีภยั

11 โรงเรียนๆ ละ 1 ครั้ง

ความเข้าใจในการ

ผู้เข้าร่วม ศึกษา จะเป็นตัวอย่าง

ป้องกันและระงับ
อัคคีภยั และสามารถ
ระงับเหตุได้ในเบื้องต้น

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการบาเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์เพื่อพ่อหลวง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

12,000

12,000

12,000

12,000

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

เพื่อให้ จนท.ป้องกันฯ

จัดเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์

จานวน

สมาชิก อปพร. ได้

ประจาศูนย์ และ สมาชิก

และสมาชิก อปพร.

อปพร. ได้มีส่วนร่วมในการ

จานวน 100 คน

เห็นและทัศนคติที่ดี

บาเพ็ญสาธารณประโยชน์

ทาความสะอาดตามที่

ต่อกัน ในการบาเพ็ญ

เพื่อพ่อหลวง ภายในเขต

สาธารณะภายในเขต

สาธารณะประโยชน์

เทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น

ตามสถานที่สาธารณะ

ผู้เข้าร่วม แลกเปลี่ยนความคิด

สานักปลัด
เทศบาล

ต่างๆ
3 โครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่าย

เพื่อเป็นการเตรียมรับ

ฝึกซ้อมการป้องกันและ

100,000 100,000 100,000 100,000

จานวน

ผู้ร่วมฝึกซ้อมมีความรู้

การป้องกันและบรรเทา

สถานการณ์เหตุสาธารณภัย

บรรเทาสาธารณภัยกับ

สาธารณภัย

ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

หน่วยงานที่เข้าร่วมเป็น

ทางการแก้ไขปัญหา

โดยรอบและเขตเทศบาล

เครือข่ายป้องกัน เกิดการ

การป้องกันและ

ผู้เข้าร่วม ความเข้าใจแนว

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
นครขอนแก่น

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บรรเทาสาธารณภัยใน

ศึกษาดูงานนอกสถานที่

พื้นที่โดยรอบและเขต
เทศบาลนครขอนแก่น

4 โครงการฝึกซ้อมแผน

เพื่อเป็นการเตรียมรับ

-ฝึกซ้อมแผนการป้องกัน

200,000 200,000 200,000 200,000

จานวน

ผู้ร่วมฝึกซ้อมมีความรู้

ป้องกันอัคคีภยั และอพยพ

สถานการณ์เหตุสาธารณภัย

อัคคีภยั และอพยพหนีไฟ

หนีไฟในชุมชน 4 เขต

ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน

ในชุมชน

การแก้ไขปัญหาจาก

ภายในเขตเทศบาล

-อบรม/แนะนาการ

อัคคีภยั ที่อาจจะเกิด

นครขอนแก่น

ป้องกันและระงับอัคคีภยั

ขึ้นในชุมชน มีความ

ในชุมชนเขต ละ 1 ครั้ง

เชื่อมั่น สามารถ

มีอุปกรณ์ เช่น กระดาษ

พึ่งตนเองได้ในระดับ

เอกสารแบบพิมพ์

หนึ่ง ในเขตเทศบาล

ผู้เข้าร่วม ความเข้าใจแนวทาง

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

-

-

-

เครื่องดับเพลิงชนิดผง
เคมีแห้ง ป้ายกั้นเขตการ
ติดต่อสื่อสาร

รวม

4 โครงการ

-

-

352,000 352,000 352,000 352,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8 พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการประชุม

วัตถุประสงค์
- เพื่อสนับสนุนให้องค์กรในชุมชนได้

(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดประชุมให้คณะกรรมการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน -ประชาชนในเขตเทศบาลนคร

สานัก

คณะกรรมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วม ชุมชนและองค์กรในชุมชน

ครั้งของ ขอนแก่นได้ร่วมกาหนดแนวทาง

สวัสดิการ

ชุมชนย่อย

รับรู้ ร่วมคิด ร่วมกาหนดแนวทางการ

เดือนละ > 1 ครั้ง

การจัด และเปลี่ยนความคิดเห็นในการ

สังคม

พัฒนาท้องถิ่น ร่วมติดตามตรวจสอบการ

-จัดประชุมอดีตประธาน

ประชุม พัฒนาท้องถิ่นและร่วมตรวจ

ดาเนินงานของเทศบาลก่อให้เกิดความ

ชุมชน 4 เดือน/ปี

สอบ ติดตามการดาเนินงานของ

สานึกรักหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง

เทศลบาลนครขอนแก่นมากขึ้น

ต้องการพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญ

-ประชาชนได้ข้อยุติ ข้อสรุป

ก้าวหน้า ลดปัญหาความขัดแย้งเพื่อให้

สู่การปฏิบตั ิที่ตรงตามความ

ได้ข้อยุติ ข้อสรุปนาไปสู่การปฏิบตั ิ

ต้องการของประชาชน

ที่ตรงตามความต้องการของประชาชน

อย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนสูงสุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8 พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2 โครงการเวทีชาวบ้าน เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กลุ่ม
องค์กรชุมชน ประชาชน เครือข่ายภาค

(ผลผลิตของโครงการ)
200 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

400,000

400,000

400,000

400,000 จานวน ชุมชนสามารถจัดเวทีชาวบ้าน

ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้

ครั้งของ ด้วยตนเองและมีเวทีในการ
การจัด พูดคุยและแก้ปญ
ั หาชุมชนได้

แสดงศักยภาพ ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้

ประชุม

ร่วมกาหนดแนวทางการพัฒนา ร่วม
ตัดสินใจร่วมแก้ไขปัญหาร่วมติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาล
เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการดาเนิน
กิจกรรม ระหว่างประชาชน ภาครัฐ
ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ทาให้เกิด
ความเข้าใจอันดีระหว่างกันเกิดความ

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8 พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

244,000

244,000

244,000

244,000 จานวน ชุมชนย่อย มีประธาน

สมัครสมานสามัคคีในท้องถิ่น
3 โครงการเลือกตั้ง
ประธานชุมชน

เพื่อสรรหาประธานคณะกรรมการชุมชน ชุมชน ต่าง ๆ ในเขต
ย่อยที่หมดวาระลงจานวน 61 ชุมชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
เพื่อสารวจข้อมูลพื้นฐานประกอบการ

ชุมชน คณะกรรมการเชื่อม
ที่ดาเนิน ประสานงานพัฒนาระหว่าง
การ

ชุมชนกับเทศบาลและ

เลือกตั้ง หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาจัดตั้งชุมชนที่มีการยื่นคาร้อง

ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด

ขอจัดตั้งใหม่และการพิจารณาการแบ่ง

วางแผนพัฒนาชุชนด้วยตนเอง

แยกชุมชนที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และ
เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตย

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8 พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

4 จัดทาและทบทวน
แผนชุมชนเทศบาล

1.เพื่อให้ชุมชนรู้จักแนวทางการจัดทา

ชุมชน ต่าง ๆ ในเขต

แผนชุมชน

เทศบาลนครขอนแก่น

นครขอนแก่น

2.เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน

95 ชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

250,000 250,000 250,000 250,000 จานวน 1.ให้ประชาชนรู้จักแนวทาง
ครั้งของ การจัดทาแผนชุมชน
การจัด 2.ยกระดับการมีส่วนร่วมของ

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

ทาแผน ชุมชน

3.เพื่อให้แผนชุมชนสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของเทศบาล

3.เพื่อให้แผนชุมชนสอดคล้อง

นครขอนแก่น

และเชื่อมโยงกับแผนเทศบาล
นครขอนแก่น

รวม

4 โครงการ

-

-

1,394,000 1,394,000 1,394,000 1,394,000

-

-

-

พันธกิจที่ 4
พัฒนาขีดความสามารถขององค์ กรในการบริหารงานท้ องถิ่น

ยุทธศาสตร์ ที่ 9
พัฒนานวัตกรรมการให้ บริการและการบริหารบ้ านเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่

-

ยุทธศาสตร์ที่ 9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการศูนย์บริการประชาชน เพื่อให้บริการการทาบัตร
แห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น ประจาตัวประชาชนและการ

(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่นและประชาชนทั่วไป

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

550,100 550,100 550,100 550,100

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน 1. ประชาชนมีความ
ผู้รับบริการ พึงพอใจในการรับ

บริการด้านงานทะเบียนราษฎร ได้รับการบริการในด้านงาน

บริการจากศูนย์บริการ

การบริการรับเรื่องร้องเรียน-

ครบวงจรของเทศบาล

ทะเบียนราษฎร การรับเรื่อง

ร้องทุกข์ การบริการด้านสุขภาพ ร้องเรียน-ร้องทุกข์ การบริการ

นครขอนแก่น

อนามัยและสาธารณูปโภค

2. ประชาชนมีทศั นคติ

ด้านสุขภาพอนามัยและ

เพื่อสร้างความพึงพอใจในการ สาธารณูปโภค

ที่ดีต่อเทศบาลนคร

ให้บริการด้านต่างๆ ของเทศบาล

ขอนแก่น

นครขอนแก่น

3. ประชาชนได้รับ
บริการด้านงาน
ทะเบียนราษฎร์

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่

-

ยุทธศาสตร์ที่ 9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การบริการ
ด้านสุขภาพอนามัย
และสาธารณูปโภค
4. ลดจานวนประชาชน
ที่แออัดและที่จอดรถ
สาหรับผู้มาใช้บริการ
ที่เทศบาลนครขอนแก่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่

-

ยุทธศาสตร์ที่ 9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการเทศบาลนี้มีรัก

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

จัดกิจกรรมบริการงานใน

ชุมชนในเขตเทศบาล

ด้านต่าง ๆ ตามภารกิจของ

นครขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

400,000 400,000 400,000 400,000

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับ

สานักปลัด

ผู้เข้าร่วม การบริการอย่าง

เทศบาล

เทศบาล รวมถึงรับฟัง

ทั่วถึงและได้พบ

ความคิดเห็น

ทราบปัญหาที่
แท้จริงของชุมชน
สามารถแก้ปญ
ํ หา
ได้ตรงจุด

รวม

2 โครงการ

-

-

950,100 950,100 950,100 950,100

-

-

-

ยุทธศาสตร์ ที่ 10
พัฒนาโครงสร้ างและศักยภาพองค์ กรให้ เป็ นองค์ กรที่มสี มรรถนะสู ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

6,500,000

6,500,000

6,500,000 6,500,000 จานวนกิจกรรม บุคลากรทุกคน

-เพื่อบุคลากรสามารถจัดทา

-บุคลากรสามารถจัดทา

แผนพัฒนาของตนได้

แผนพัฒนาของตนเองได้

-เพื่อให้บคุ ลากรได้รับการฝึก

-บุคลากรได้รับการฝึก

พัฒนาของตนเอง

อบรมและพัฒนาตามแผน

อบรมและพัฒนาตามแผน

ทางร่างกาย สติ

พัฒนาของตนเอง

พัฒนาของตนเอง

ปัญญาและจิตใจ

-เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ

-บุคลากรสามารถพัฒนา

ตามระดับขั้นของ

ของบุคลากรทางร่างกายและ

ขีดความสามารถของตนเอง

ความสาเร็จ

จิตใจตามระดับขั้นของ

ทางร่างกาย สติปญ
ั ญา

ความสาเร็จ (Milestone)

และจิตใจ ตามระดับ

(Milestone)
หมายเหตุ ยกเว้น

ความสาเร็จ (Milestone)

บุคลากรภาคสนาม

ที่พัฒนาบุคลากร สามารถจัดทาแผน

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการประชุมพนักงาน
เทศบาลและพนักงานครู

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

จัดประชุมพนักงานเทศบาล

พนักงานเทศบาล

และพนักงานครูเทศบาล

และพนักงานครูเทศบาล

เทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

450,000 450,000 450,000 450,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

จานวน

พนักงานในสังกัด

สานักปลัด

ผู้เข้าร่วม

ได้รับฟังนโยบาย

เทศบาล

และแนวทางการ
ทางานในทิศทาง
เดียวกัน

3 โครงการแลกเปลี่ยนความ
สัมพันธ์ระหว่างเมือง

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมความ

1. มีการจัดการและ/หรือ

900,000 900,000 900,000 900,000 จานวนเมืองที่มี 1. เกิดการกระชับ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศคู่มิตร การจัดประชุมระหว่าง

การแลกเปลี่ยน ความสัมพันธ์และ

ของเทศบาลนครขอนแก่น

ประเทศ

ความสัมพันธ์ ดาเนินกิจกรรมที่

และต่างประเทศอื่นๆ

2. มีกิจกรรมที่ส่งเสริม

เป็นประโยชน์ระหว่าง

2. เพื่อประโยชน์ด้านการ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศคู่มิตรของ

พัฒนาองค์กรและชุมชนเมือง ประเทศ (ทั้งประเทศคู่มิตร

เทศบาลนครขอนแก่น

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ของเทศบาลนครขอนแก่น

2. การริเริ่มความ

และการลงทุน ด้านการศึกษา และต่างประเทศอื่นๆ ซึ่ง

สัมพันธ์กับองค์กร

ฯลฯ

ริเริ่มความสัมพันธ์ระหว่าง

ต่างประเทศอื่นๆ ซึ่ง

กัน)

ส่งผลต่อการพัฒนา
ในด้านต่างๆ

เพื่อให้คณะผู้บริหาร หัวหน้า

จัดประชุมคณะผู้บริหาร

หัวหน้าส่วนการงานและ

ส่วนการงาน และ

หัวหน้าส่วนการงาน

พนักงานเทศบาล

พนักงานเทศบาล ได้มีส่วนร่วม และพนักงานเทศบาล

มีประสิทธิภาพ

รับความรู้ ร่วมคิด

- นาแนวทางมาแก้ไข

ร่วมกาหนดแนวทางนโยบาย

ในการปฏิบตั ิงาน

ดาเนินงานของเทศบาล

- เป็นการส่งเสริม

4 โครงการประชุมคณะผู้บริหาร

330,000 330,000 330,000 330,000

จานวนเรื่อง

-การบริหารงานของ

สานักปลัด

ที่นามาแก้ไข

เทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

นครขอนแก่น

วิสัยทัศน์ในการ

บริหารงานเทศบาล
5 โครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้มีการติดตามแผน

จัดประชุมติดตามแผนงาน

200,000 200,000 200,000 200,000

จานวนเรื่อง

การปฏิบตั ิงาน

สานักปลัด

ที่นามาแก้ไข

เทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาล

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนคร

และนโยบายของคณะ

ขอนแก่น

ผู้บริหารสมาชิกสภา

เป็นไปตามแผน

เทศบาล

ยุทธศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

6 โครงการพัฒนาการบริหารงาน
เทศบาล

เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิก

จัดประชุมติดตามแผนงาน

สภาเทศบาล หัวหน้าส่วน

และนโยบายของคณะ

200,000

200,000

200,000

200,000

จานวนเรื่อง

การปฏิบตั ิงาน

สานักปลัด

ที่นามาแก้ไข

เทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาล

การงาน พนักงานเทศบาลและ ผู้บริหาร สมาชิกสภา

เป็นไปตามแผน

พนักงานครูเทศบาล ได้ร่วม

ยุทธศาสตร์ได้อย่างมี

เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสิทธิภาพ

ร่วมคิด ร่วมกาหนดแผนงาน

หรือโครงการ
7 โครงการพัฒนาศักยภาพ

เพื่อให้คณะผู้บริหารและ

จัดประชุมคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารและสมาชิก

สมาชิกสภาเทศบาลนคร

และสมาชิกสภาเทศบาล

สภาเทศบาล

ขอนแก่น มีหน้าที่เพื่อพัฒนา

นครขอนแก่นทางด้าน

นครขอนแก่นได้

เทศบาลร่วมกัน

สุนทรียสนทนา อันเป็น

พัฒนาศักยภาพในการ

การนาความรู้เพื่อไปพัฒนา

ปฏิบตั ิหน้าที่

องค์กรในด้านต่าง ๆ

เพื่อพัฒนาเทศบาล

75,000

75,000

75,000

75,000

จานวน
เรื่องประชุม

คณะผู้บริหารและ

สานักปลัด

สมาชิกสภาเทศบาล

เทศบาล

นครขอนแก่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

8 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่

(ผลผลิตของโครงการ)
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

60,000

60,000

60,000

60,000

ผลงานเทศบาลนครขอนแก่น พนักงานเทศบาล และ
และจัดทาบุญเลี้ยงพระ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

จานวน

พนักงาน ได้ตระหนัก

สานักปลัด

ผู้เข้าร่วม

ถึงหน้าที่และความ

เทศบาล

ประชาชนชาวจังหวัด

รับผิดชอบ และ

ขอนแก่น

ประชาชน ได้รับ
ทราบผลงานเทศบาล

9 โครงการติดตามการแก้ไขปัญหา เพื่อเร่งรัด ติดตามการแก้ไข

สามารถดาเนินการ

ร้องทุกข์ ในระบบร้องทุกข์

ปัญหาความเดือดร้อน ความ

แก้ไขปัญหาร้องทุกข์

เทศบาลนครขอนแก่น

ต้องการของประชาชน

แล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็ว

12,000

12,000

12,000

12,000

จานวนปัญหา สามารถแก้ไขปัญหา
ที่ได้รับการ

ความเดือดร้อนของ

แก้ไข

ประชาชน ได้รวดเร็ว

สานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย
ที่ โครงการ/กิจกรรม
10 โครงการแถลงข่าว

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

600,000

600,000

600,000

600,000 จานวนคนที่ สื่อมวลชนและ

กองวิชาการ
และแผนงาน

เพื่อเผยแพร่ผลงานของ

สื่อมวลชล/ประชาชน

ดาเนินกิจกรรมของ

เทศบาลให้สื่อมวลชนและ

ทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ

เข้าร่วมรับทราบ ประชาชนได้รับ

เทศบาล

ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

และเอกชน จานวนไม่

ข้อมูลข่าวสารใน ทราบข้อมูลข่าวสาร

น้อยกว่า 300 คน

การแถลงข่าว อย่างทั่วถึงและเข้า

ร่วมกิจกรรม
11 โครงการประชุมสัมมนา -เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ

จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบตั -ิ

80,000

80,000

80,000

80,000

จานวน

การดาเนินงานตาม

กองวิชาการ
และแผนงาน

เชิงปฎิบตั ิการรายงาน

กาหนดกลยุทธ์ในการดาเนิน

การ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี

ตัวชี้วัด

พันธกิจของเทศบาล

ผลการดาเนินงานตาม

งานเพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมาย

(งานวิจัยและประเมินผล)

ที่บรรลุ

นครขอนแก่นมีการ

ตัวชี้วดั ของเทศบาลนคร ของตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย ปรับปรุง แก้ไขและ

ขอนแก่น

ระดับสูงสุด พัฒนาให้เกิดผลงานที่ดี

-เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย
ที่ โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

เกี่ยวกับผลการดาเนินงานตาม

ตามเป้าหมายของตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ปัญหาอุปสรรคของการ

ในระดับสูงสุด

ดาเนินงานตามตัวชี้วดั ของ
เทศบาลนครขอนแก่น ประจาปี
งบประมาณและผูบ้ ริหารเทศบาล

นาผลที่ได้จากประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบตั ิการไปพิจารณาสั่งการ
เสนอแนวทางการแก้ไขและ
พัฒนาการปฏิบตั ิงานให้เกิด
ผลงานที่ดีตามเป้าหมายของ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย
ที่ โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

240,000

240,000

240,000

240,000

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั ในระดับสูงสุด
12 โครงการสารวจและ
จัดเก็บข้อมูล

เพื่อสารวจและจัดเก็บข้อมูล

จ้างเหมาสารวจและจัดเก็บ

จานวน

มีข้อมูลเพื่อใช้ในการ

กองวิชาการ

ด้านต่าง ๆ และนาข้อมูลที่ได้

ข้อมูล

เรื่องของ

วางแผนหรือแก้ไข

และแผนงาน

ไปใช้ในการวางแผนหรือแก้

การสา

หรือพัฒนาโครงการ/

ไข ปรับปรุงหรือพัฒนาโครง

รวจและ

กิจกรรม/ภารกิจต่าง ๆ

การ/กิจกรรม/ภารกิจต่าง ๆ

จัดเก็บ

ตามอานาจหน้าที่ของ

ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล

ข้อมูล

เทศบาลรวมทั้งกาหนด

รวมทั้งกาหนดนโยบาย

นโยบายและจัดทาแผน

และจัดทาแผนพัฒนา

พัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย
ที่ โครงการ/กิจกรรม
13 โครงการสารวจความ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสารวจความพึงพอใจของ

จ้างสถาบันการศึกษาระดับ

พึงพอใจผู้รับบริการ

ผู้รับบริการที่มีต่องานบริการ

ที่มีต่องานบริการ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

60,000

60,000

60,000

60,000

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ร้อยละ

สานัก/กอง/ฝ่าย/งาน

กองวิชาการ

อุดมศึกษาของรัฐที่ ก.ท.จ.

ของ

ที่รับผิดชอบงานบริการ

และแผนงาน

ของเทศบาลนครขอนแก่น

คัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้ เพื่อ

ระดับ

ที่สารวจความพึงพอใจ

ของเทศบาลนคร

อันจะนาไปสู่การแก้ไข ปรับ

ดาเนินการสารวจความ

ความ

ของผู้รับบริการนาผล

ขอนแก่น

ปรุงหรือพัฒนาการให้บริการ

พึงพอใจของประชาชน

พึงพอใจ

การสารวจไปแก้ไข

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงาน

ของผู้รับ

ปรับปรุง หรือพัฒนาการ

ของรัฐหน่วยงานเอกชนที่มา

บริการ

ให้บริการให้สอดคล้องกับ

รับบริการหรือติดต่อเทศบาล

ความต้องการและความ

นครขอนแก่น โดยทาการ

คาดหวังของประชาชน

สารวจความพึงพอใจอย่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย
ที่ โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
น้อย 4 งาน และแต่ละงาน
อย่างน้อยต้องมีกรอบงานที่จะ
ประเมิน ประกอบด้วย
ความพึงพอใจต่อขั้นตอน
การให้บริการ ความพึงพอใจ
ต่อช่องทางการให้บริการ
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวย
ความสะดวก

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย
ที่ โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

110,000

110,000

110,000

110,000

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ร้อยละ

ได้ผลและนาผลการ

กองวิชาการ
และแผนงาน

14 โครงการสารวจความ

-เพื่อศึกษาความคิดเห็นและ

จ้างที่ปรึกษาเพื่อสารวจ

คิดเห็นและความพึง-

ความพึงพอใจของประชาชน

ความคิดเห็นและความ

ของ

สารวจไปใช้เป็นแนว

พอใจของประชาชน

ต่อการดาเนินงานในภาพ

พึงพอใจของประชาชน ต่อการ

ระดับ

ทางในการพัฒนาปรับปรุง

ต่อการดาเนินงานใน

รวมและในแต่ละยุทธศาสตร์

ดาเนินงานในภาพรวมและใน

ความ

พันธกิจและยุทธศาสตร์

ภาพรวมและในแต่ละ

ของเทศบาลนครขอนแก่น

แต่ละยุทธศาสตร์ของเทศบาล

พึงพอใจ

ต่าง ๆ ของเทศบาลนคร

ยุทธศาสตร์

-เพื่อนาผลการสารวจเป็น

นครขอนแก่น

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

ของ

ขอนแก่นให้สอดคล้อง

ประชาชน

กับนโยบายการบริหาร

พันธกิจและยุทธศาสตร์

งานและสนองตอบ

ต่าง ๆ ของเทศบาลนคร

ความต้องการของ

ขอนแก่นให้สอดคล้องกับ

ประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย
ที่ โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

300,000

-

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

มีผลการศึกษา มีผลการศึกษาและ

กองวิชาการ

นาไปใช้เป็นกรอบ

และแผนงาน

นโยบายการบริหารงานและ
สนองตอบความต้องการของ
ประชาชน
15 โครงการศึกษาผลกระทบ เพื่อศึกษาผลกระทบการ
ต่อการพัฒนาเมือง

จ้างหน่วยงานภายนอก

พัฒนาเมือง และนาผลการ

ศึกษาผลกระทบต่อ

ศึกษาไปใช้เป็นกรอบในการ

การพัฒนาเมือง

วางแผนพัฒนาเมือง

ผลกระทบ

ครอบคลุมทุก ในการวางแผน
ภารกิจตาม พัฒนาเมือง
อานาจหน้าที่
ของเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย
ที่ โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

350,000

350,000

350,000

350,000

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ร้อยละของ

16 โครงการสัมมนาเชิง

- เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-จัดประชุมสัมมนาเชิง

-คณะผู้บริหาร

ปฏิบตั ิการจัดทา

กระบวนการพิจารณางบ

ปฏิบตั ิการทบทวน

งบประมาณประจาปี

ประมาณร่วมกัน ให้มีความคุ้ม

แลกเปลี่ยนและวิเคราะห์

อย่างมีส่วนร่วม

ค่าประหยัด เกิดประโยชน์สูง

ปัญหาการจัดทาเทศบัญญัติ

สุดต่อองค์กรปละประชาชน

ระหว่างผู้บริหารเทศบาล

ระหว่างคณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากร

พนักงานเทศบาล และผู้

ระเบียบฯและวิธกี าร

ภายในองค์กร และประชาชน

ที่เกี่ยวข้อง

จัดทางบประมาณ

ผู้สนใจ

-จัดทาร่างเทศบัญญัติงบ

รายจ่ายประจาปี

- เพื่อให้พนักงานเทศบาล

ประมาณรายจ่ายประจาปี

พ.ศ 2561

ความพึงพอใจ เทศบาล สมาชิกสภา
ต่อการ
จัดประชุม
สัมมนา

เทศบาล พนักงาน
เทศบาล และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้

เชิงปฏิบัติการ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย
ที่ โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
มีส่วนร่วมในการนาเสนอ

(ผลผลิตของโครงการ)
พ.ศ.2561

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

-มีการแลกเปลี่ยน

งบประมาณและได้จัดเตรียม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สถิติข้อมูล การบริหาร

การตั้งประมาณการ

งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค

รายรับและรายจ่าย

ต่าง ๆ ในการจัดทาโครงการ

ในแต่ละแผนงาน

ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูล

- เทศบัญญัติ

ประกอบการขออนุมัติ

งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณ

ประจาปีงบประมาณ

- เพื่อให้ได้ข้อมูลด้าน

พ.ศ.2561 ของเทศบาล

รายรับ-รายจ่ายที่เกิดจากการ

นครขอนแก่น เกิด

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย
ที่ โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

มีส่วนร่วมของพนักงาน

ประโยชน์สูงสุด

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

ต่อประชาชน

ฯลฯ จัดทาเป็นร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

รวม

16 โครงการ

-

-

10,167,000 10,167,000

10,467,000 10,167,000

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุน

(ผลผลิตของโครงการ)
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

48,000

48,000

48,000

48,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

จานวน

เจ้าหน้าที่ศูนย์และ

สานักปลัด

ผู้ได้รับการ

อปพร.จะมีขวัญและ

เทศบาล

คัดเลือก

กาลังใจในการปฏิบตั ิ

การปฏิบตั ิงานของ

ดีเด่นของ อปพร. 1 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ศูนย์และอปพร.

จัดพิมพ์เอกสารและ

เพื่อประชาสัมพันธ์

ประกาศเกียรติคุณ หรือ

งานดียิ่งขึ้นประชาชน

กิจกรรมอาสาสมัครต่อ

ทาโล่รางวัลแก่ผู้ผ่านการ

และส่วนราชการ จะมี

สาธารณชนและส่วน

ประเมิน ดีเด่น 1 คน

ความเข้าใจและเชื่อมั่น

ราชการ

ชมเชย 4 คน

ในกิจการอาสาสมัคร

จัดประชุม อปพร.

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และเจ้าหน้าที่ศูนย์ในวัน

ดีขึ้น การปฏิบตั ิงาน
ของศูนย์ อปพร. จะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการประชุมคณะ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

เพื่อให้ อปพร. ได้มีส่วน

จัดประชุมคณะ

จานวน

คณะกรรมการบริหาร

สานักปลัด

กรรมการประสานงานศูนย์

ร่วมในการบริหารงาน

กรรมการบริหารงาน

ผู้เข้าร่วม

งานกิจการ อปพร.

เทศบาล

อปพร. และกิจกรรมต่าง ๆ

ของเทศบาลนคร

กิจการ อปพร. 2 เดือน/

จะเป็นผู้ประสาน

ขอนแก่น

ครั้ง ประชุมสามัญ

แผนปฏิบตั ิการ

1 ครั้ง

ระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชน อาสาสมัคร
ได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและทัศนคติ
ที่ดีต่อกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อให้พนักงานเทศบาลและ ฝึกอบรมพนักงานเทศกิจ

พนักงานเทศกิจและอาสาเทศกิจ อาสาเทศกิจมีความรู้ความ
สามารถมากยิ่งขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

227,600

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

จานวนผู้เข้าร่วม -พื้นที่บริเวณ

สานักปลัด

และอาสาเทศกิจ จานวน

การอบรมตามที่ ทางเท้าภายใน

เทศบาล

70 คน

ตั้งเป้าหมายไว้ เขตเทศบาล

-เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้

นครขอนแก่น

ความสามารถเข้าใจกฎจราจร

มีความเป็นระเบียบ

และสามารถอานวยการจราจร

เรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

ได้เป็นอย่างดี

-ผู้เข้าร่วมการ

-เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ

ฝึกอบรมจะได้

เรียบร้อยภายในเขตเทศบาล

รับความรู้ด้าน

นครขอนแก่น

กฎหมายจราจร
มากยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-พนักงานเทศกิจและ
อาสาเทศกิจมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิงานมากยิ่งขึ้น
4 โครงการฝึกซ้อมการป้องกัน

เพื่อเป็นการเตรียมรับ

ฝึกซ้อมการป้องกันแก้ไข

แก้ไขปัญหาอุทกภัยและ

สถานการณ์น้าท่วมขังใน

ปัญหาอุทกภัย และ

วาตภัย

เขตเทศบาลนครขอนแก่น

วาตภัย จานวน 250 คน

20,000

20,000

20,000

20,000

จานวน

ผู้ร่วมฝึกซ้อมมีความรู้

สานักปลัด

ผู้เข้าร่วม

ความเข้าใจแนวทาง

เทศบาล

การแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขังในเขต
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง
ประจาเดือน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็นการจูงใจให้เจ้าหน้าที่ จัดการฝึกซ้อมดับเพลิง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

44,000

44,000

44,000

44,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

จานวน

พนักงานดับเพลิงมี

สานักปลัด

ผู้เข้าร่วม

ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

เทศบาล

มีความกระตือรือร้น

และกู้ภยั ประจาเดือน

ในการปฏิบตั ิงานตลอดจน

ทั้ง 4 สถานี 1 เดือน/

พนักงานดับเพลิงมี

การบารุงรักษาเครื่องมือ-

1 ครั้ง

ขวัญและกาลังใจใน

เครื่องใช้ในการปฏิบตั ิงาน

การปฏิบตั ิงาน

6 โครงการฝึกอบรมเครือข่าย

เพื่อให้สถานประกอบการ

สถานประกอบการต่างๆ

อาสาสมัครป้องกันและ

เตรียมรับสถานการณ์เหตุ

ภายในเขตเทศบาลนคร

ระงับอัคคีภยั ในสถาน

สาธารณภัยต่างๆที่อาจ

ขอนแก่น จานวน 100 คน

ประกอบการ

เกิดขึ้นในพื้นที่

60,000

60,000

60,000

60,000

จานวน

สถานประกอบการ

สานักปลัด

ผู้เข้าร่วม

ต่าง ๆ ไดัฝึกซ้อมและมี

เทศบาล

ความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการแก้ไข
ปัญหาป้องกันและ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

บรรเทาสาธารณภัย
ในสถานประกอบการ
ของตน
7 โครงการฝึกอบรม อปพร.
หลักสูตรทบทวน

รวม

7 โครงการ

เพื่อฝึกทบทวนอาสา-

ฝึกอบรมทบทวนอาสา

สมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

สมัครป้องกันภัยฝ่าย

ที่ผ่านการฝึกหลักสูตร

พลเรือน 1 ครั้ง สมาชิก

ไว้แล้วจะได้รับเทคนิค

จัดตั้ง ปีละ 1 ครั้ง

เข้ารับการอบรมไม่เกิน

จากการฝึกอบรม

100 คน

เพิ่มขึ้น

-

-

50,000

50,000

50,000

50,000

272,000 499,600 272,000 272,000

จานวน

อาสาสมัครป้องกันภัย

สานักปลัด

ผู้เข้าร่วม

ฝ่ายพลเรือนที่ได้จัดตั้ง

เทศบาล

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

คณะกรรมการประสานงาน

1.เพื่อพัฒนาระบบการประกัน โรงเรียนในกลุ่มการศึกษา
คุณภาพภายในสถานศึกษา ท้องถิ่นที่ 12

วิชาการ (จัดทาสรุปประมวล

ให้ได้มาตรฐาน

การประเมินคุณภาพการ

2.เพื่อพัฒนากระบวนการประ

ศึกษาภายในสถานศึกษา

เมินคุณภาพภายในสถาน

สังกัด อปท.ระดับกลุ่ม

ศึกษาให้ได้มาตรฐาน

1 โครงการประชุมอบรม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2,561

2,562

2,563

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

2,564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

(บาท)
50,000 โรงเรียนผ่าน ได้รายงานผลการ

สานักการศึกษา

การประเมิน ประเมินคุณภาพการ
ทั้งภายในและ ศึกษาภายใน
ภายนอก

สังกัด อปท. ระดับ
กลุ่ม 12

จังหวัดที่ 12)
2 โครงการอบรมพนักงานครู

เพื่อให้พนักงานครูเทศบาล

พนักงานครูเทศบาล,

250,000

250,000 250,000

300,000

ร้อยละ 70

สามารถนาความรู้ที่

เทศบาลและบุคลากรทางการ

และบุคลากรทางการศึกาษา บุคลากรทางการศึกษา,

ของผู้เข้าร่วมฯ ได้มาปรับใช้ในการ

ศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ได้มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ พนักงานเทศบาล

นาความรู้ที่ได้ ทางานและชีวติ

สานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2,561
(บาท)

2,562
(บาท)

2,563
(บาท)

2,564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

(บาท)

ใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยน

ไปใช้ในชีวิต ประจาวันได้

แปลงของสังคม ไม่วา่ จะเป็น

ประจาวันได้ รวมทั้งสามารถนา

การศึกษา ชีวติ ความเป็นอยู่

ความรู้ที่ได้ไป

จริยธรรม และคุณธรรม

แนะนา เผยแพร่ได้

3 โครงการอบรมส่งเสริมงานวันครู 1.เพื่อหล่อหลอมจิตใจด้าน

พนักงานครูเทศบาล,

คุณธรรม จริยธรรม และ

บุคลากรทางการศึกษา,

จรรยาบรรณของวิชาชีพ

พนักงานเทศบาล

300,000

300,000 300,000

350,000

ร้อยละ 70

1.สามารถถ่ายทอด

ของผู้เข้าร่วมฯ ความผูกพันลงไปสู่
นาความรู้

เด็กได้

2.เพื่อเป็นการสร้างความ

ที่ได้ ไปใช้ใน 2.ก่อให้เกิดขวัญ

ร่วมมือ ความสามัคคีในหมูค่ ณะ

การสอนได้ กาลังใจ ความสามัคคี

3.เพื่อเป็นการน้อมลาลึกถึง

ในหมู่คณะ

สานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2,561

2,562

2,563

(บาท)

(บาท)

(บาท)

150,000

150,000 150,000

2,564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

(บาท)

พระคุณครู บูรพาจารย์
ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู
4.เพื่อเป็นการธารงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม
4 โครงการอบรมประชุมวางแผน

1. เพื่อศึกษาข้อมูล อุปสรรค ผู้บริหาร

150,000

ร้อยละ 80

1. กลุ่มผู้บริหารและ สานักการศึกษา

พัฒนาด้านการศึกษาของ

และปัญหาการดาเนินงานด้าน ผอ.สถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

การศึกษาของเทศบาลนคร

รอง ผอ.สถานศึกษา/ครู

นาความรู้

ได้ทราบปัญหา อุปสรรค

นครขอนแก่น

ขอนแก่น

หัวหน้าฝ่าย/งาน

ที่ได้ไปใช้

ตลอดจนแนวทางแก้ปัญหา

ในการ

2. การจัดการศึกษาได้รับ

ั นาเด็กเล็ก
2. เพื่อระดมความคิด การแลก ผู้ดูแลศูนย์พฒ

ของผู้เข้าร่วมฯ พัฒนาการจัดการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2,561
(บาท)

2,562
(บาท)

2,563
(บาท)

2,564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

(บาท)

เปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น บุคลากรทาง การศึกษา

พัฒนาด้าน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นาข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนา

การศึกษา

ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ของโรงเรียน 3. คณะครูและผู้บริหาร

3. เพื่อระดมทรัพยากรบุคคล

ในสังกัด

สถานศึกษาได้มีแนวทาง

มาใช้สนับสนุนการจัดการศึกษา

เทศบาล

การพัฒนาการจัดการ

ให้มีประสิทธิภาพ

นครขอนแก่น ศึกษา ตามบริบท ศักยภาพ

4. เพื่อให้มีการวางแผนพัฒนา

และความต้องการของ

ด้านการศึกษาให้เป็นระบบ

ผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้องและ

สอดคล้องและสัมพันธ์กับ

ชุมชน

แผนพัฒนาด้านการศึกษา

4. สถานศึกษาและศูนย์

5. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2,561
(บาท)

2,562
(บาท)

2,563
(บาท)

2,564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

(บาท)

บุคคลด้านการศึกษาให้มี

เทศบาลนครขอนแก่น

ประสิทธิภาพ

ได้มีแนวทางการพัฒนา

การศึกษาที่ชัดเจน
5 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู 1.เพื่อให้ครูศูนย์พฒ
ั นาเด็ก

-ครูศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

730,000

730,000 730,000

730,000

ร้อยละของ

1.บุคลากรครูศูนย์

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและพนักงานครู เล็กและพนักงานครูในสังกัด และพนักงานครูในสังกัด

บุคลากรครู พัฒนาเด็กเล็กและ

ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่นเกิดการ เทศบาลนครขอนแก่น

ศูนย์พัฒนา พนักงานครูในสังกัด

เรียนรู้ที่เหมาะสมในการจัด

เด็กเล็กและ เทศบาลนครขอนแก่น

คณะกรรมาธิการโครงการ

ประสบการณ์การเรียนรู้การ ต้นกล้าแห่งปัญญา
จัดการศึกษาได้

คณะกรรมาธิการเมล็ดพันธุ์

2.เพื่อให้ส่งเสริมและพัฒนา

แห่งการเรียนรู้ศูนย์พฒ
ั นา

พนักงานครู เกิดการเรียนรู้ที่
ในสังกัด

เหมาะสมในการจัด

เทศบาลนคร ประสบการณ์การ

สานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2,561
(บาท)

ศักยภาพการจัดการศึกษา

เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

2,562
(บาท)

2,563
(บาท)

2,564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

(บาท)
ขอนแก่นที่เข้า เรียนรู้ได้ดี

ตามแนวทางและกระบวนการ นครขอนแก่นและเจ้าหน้าที่

ร่วมกิจกรรม 2.เกิดแนวทางส่งเสริม

3.เพื่อให้ครูศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาศักย และพัฒนาศักยภาพ

และพนักงานครูในสังกัด

ภาพการจัด การจัดการศึกษา

เทศบาลนครขอนแก่นเกิดการ

การศึกษา

3.บุคลากรครูศูนย์

พัฒนาทักษะวิชาชีพและนามา

พัฒนาเด็กเล็กและ

ปรับใช้ในการทางานได้

พนักงานครูในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น

ได้มีการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพและนามาปรับ
ใช้ในการจัดกิจกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2,561
(บาท)

2,562
(บาท)

2,563
(บาท)

2,564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

(บาท)
การเรียนการสอน
และการทางาน

ั นาเด็กเล็กใน
1.เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ -ครูศูนย์พฒ
คณะกรรมการบริหารศูนย์พฒ
ั นา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ สังกัดเทศบาล 11 ศูนย์

6 โครงการอบรมสัมมนา

เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร

คณะกรรมการบริหารศูนย์

ขอนแก่น

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 11 ศูนย์

นครขอนแก่น

-คณะกรรมการบริหาร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

80,000

80,000

80,000

80,000

ร้อยละ
คณะกรรม

1.คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก

การบริหาร เล็กในสังกัดเทศบาล
ศูนย์ฯสามารถ นครขอนแก่นได้มี
เข้าร่วม

องค์ความรู้และแลก

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทา

กิจกรรมได้ เปลี่ยนเรียนรู้รว่ มกันได้

งานให้กบั คณะกรรมการบริหาร

ตามกาหนด

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในสังกัด

2.คณะกรรมการฯ มี
ประสิทธิภาพการ

สานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2,561
(บาท)

2,562
(บาท)

2,563
(บาท)

2,564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

(บาท)

เทศบาลนครขอนแก่น

ทางาน

3.เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้

3.คณะกรรมการมีเวที

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมคิด

ได้ร่วมคิดร่วมทาและ

ร่วมทาและพัฒนาการจัดการ

พัฒนาการจัดการศึก

ศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

7 โครงการอบรมประชุม

1.เพื่อส่งเสริมความเข้าใจให้ คณะกรรมการสถานศึกษา

สัมมนาคณะกรรมการ

กับคณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนให้มีประสิทธิ

สถานศึกษาในสังกัด

ข้นพื้นฐานโรงเรียนเกียวกับ

เทศบาลนครขอนแก่น

บทบาทหน้าที่ที่เกียวข้องกับ ฐานที่กาหนด

ฐานเข้าร่วม และคุณภาพตาม

การจัดการศึกษาภายในโรง

โครงการรวม มาตรฐานที่กาหนด

เรียน

ภาพและคุณภาพตามมาตร

100,000

100,000 100,000

100,000

คณะกรรม

คณะกรรมการสถาน สานักการศึกษา

การสถาน

ศึกษาของโรงเรียน

ศึกษาขั้นพื้น ให้มีประสิทธภาพ

จานวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2,561
(บาท)

2,562
(บาท)

2,563
(บาท)

2,564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-

-

(บาท)

2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ

140 คน

จัดการศึกษาของโรงเรียนนา
กระบวนการเรียนการสอน
และเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กาหนด
รวม

7 โครงการ

-

-

1,660,000 1,660,000 1,660,000 1,760,000

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ค่าซ่อมแซมและเปลี่ยน

วัตถุประสงค์
เพื่อบ้าบัดน้าเสียจากชุมชน

(ผลผลิตของโครงการ)
ค่าซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

1,500,000

-

1,500,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

จ้านวน

น้าเสียได้รับการบ้าบัด ส้านักการช่าง

อะไหล่เครื่องเติมอากาศ ให้ได้คุณภาพน้าผ่านตาม

เครื่องเติมอากาศแบบผิวน้า

เครื่องเติม

แบบผิวน้า

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

22 KW จ้านวน 4 เครื่อง

อากาศแบบ สภาพแวดล้อม

ชุมชน

11 KW จ้านวน 4 เครื่อง

ผิวน้าที่

รวม 8 เครื่อง

เพียงพอ
ต่อการบ้าบัด
น้าเสีย

ก่อให้เกิดผลดีกับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 ค่าซ่อมแซมและเปลี่ยน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

500,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

เพื่อใช้ในงานจัดการขยะ

ค่าซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่

จ้านวนรถขุด มีเครื่องมือที่เพียงพอ

อะไหล่รถขุดตีนตะขาบ

ปรับปรุงภูมิทศั น์สถานีก้าจัด

รถขุดตีนตะขาบแขนยาว

ตีนตะขาบ

แขนยาว ตค 2476

ขยะ และงานป้องกันน้าท่วม

ตค 2476

แขนยาว

ส้านักการช่าง

ต่อการปฏิบตั ิงาน

ตค 2476
ที่สามารถ
ใช้งานได้

รวม

2 โครงการ

-

-

2,000,000

-

1,500,000

-

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการปรับปรุงต่อเติมสถานที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่การจอดรถ
จอดรถหน้าสานักงานเทศกิจ

ของสานักงานเทศกิจ

(ผลผลิตของโครงการ)
สถานที่จอดรถของงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

-

-

-

เทศกิจมีปริมาณพื้นที่
เพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

จานวนพื้นที่ ได้อาคารจอดรถของ

สานักปลัด

ที่ได้รับการ สานักงานเทศกิจ

เทศบาล

ปรับปรุง

ที่มีการรองรับปริมาณ
รถที่เพิ่มมากขึ้น

2 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร เพื่อให้มีหอ้ งประชุมของงาน ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
สานักงานเทศกิจ

เทศกิจ และปฏิบตั ิภารกิจ

สานักงานเทศกิจเพื่อจัด

ของเจ้าหน้าที่

เป็นห้องประชุมของ
เจ้าหน้าที่

-

-

350,000

-

จานวนพื้นที่ ได้หอ้ งประชุมของ

สานักปลัด

ที่ได้รับการ งานเทศกิจเพื่อรองรับ

เทศบาล

ปรับปรุง

การประชุม และ
ปฏิบตั ิภารกิจของ
เจ้าหน้าที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการต่อเติมอาคาร
ห้องฝึกอบรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

500,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม

ก่อสร้างต่อเติมอาคาร

จานวนพื้นที่ ได้หอ้ งอบรมที่มีการ

จากหน่วยงานเอกชนและ

ห้องฝึกอบรมฯ จานวน 1

ส่วนราชการต่างๆ หรือ

อาคาร เป็นอาคารชั้นเดียว

ฝึกอบรม จานวน

โครงการ/กิจกรรมต่างๆ

คสล. ขนาด 9 เมตร ยาว

100 คน

ที่เกี่ยวเนื่องกับเทศบาล

11.40 เมตร พร้อมทั้ง

ก่อสร้างอาคาร รองรับผู้เข้ารับการ

สานักปลัด
เทศบาล

ระบบสาธารณูปโภค
4 โครงการก่อสร้างห้องน้า
ชาย/หญิง

เพื่อรองรับผู้เข้าฝึกอบรม

ก่อสร้างห้องน้า ชาย/หญิง

จากหน่วยงานเอกชน

จานวน 1 อาคาร

และส่วนราชการต่างๆ

เป็นอาคารชั้นเดียว คสล.

หรือโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ขนาด 3 เมตร ยาว 6 เมตร
ที่เกี่ยวเนื่องกับเทศบาล

พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค

-

-

280,000

-

จานวน

ได้หอ้ งน้าที่มีการ

สานักปลัด

ห้องน้า

รองรับ ผู้เข้ารับการ

เทศบาล

ฝึกอบรม จานวน
100 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการก่อสร้างอาคารที่พกั
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ
บ้านพักพนักงาน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับ

ก่อสร้างอาคารที่พกั

พนักงานดับเพลิง

พนักงานเป็นอาคาร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

5,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

จานวน

ได้อาคารที่พกั เพื่อ

สานักปลัด

ห้องน้า

เป็นการเตรียม

เทศบาล

คสล. 3 ชั้น ห้องพัก 14 ห้อง

ความพร้อมรับมือ

พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค

กับสถานการณ์เหตุ

ขนาดความกว้าง 8 เมตร

สาธารณภัยที่อาจจะ

ความยาว 20 เมตร

เกิดขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2,561
2,562
2,563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการสร้าง
เพื่อให้มีอาคารเรียน
อาคารเรียนคอนกรีต
26,000,000
26,000,000
อาคารเรียน
ที่เพียงพอและมี
แบบ คสล 4ชั้น
คอนกรีต คสล
ความปลอดภัยต่อ
24 ห้องเรียน
นักเรียนและบุคลากร

7 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อให้โรงเรียนมีโรงครัว
เปลี่ยนหลังคาโรงอาหาร
โรงอาหาร
โรงอาหารที่ได้มาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข
2. เพื่อให้บริการนักเรียนและ
ประชาชนที่เข้ามาใช้โรงอาหาร
3.เพื่อความสะดวกและ

550,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

2,564
(บาท)
ระดับของสถาน มีอาคารเรียน
ศึกษามีบรรยากาศ ที่เพียงพอต่อ
และสิ่งแวดล้อม จานวนนักเรียน
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
ของผู้เรียน ต่อนักเรียน
-

ร้อยละ90 ของ 1.มีโรงครัวโรงอาหาร
โรงอาหารที่มี
สภาพพร้อม
ใช้งานและ
ปลอดภัย

ที่ได้มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข
2.มีโรงครัวโรงอาหาร
เพื่อบริการให้นักเรียน
ได้อย่างทั่วถึง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล
สวนสนุก

โรงเรียนเทศบาล
บ้านหนองคู

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2,561
2,562
2,563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ปลอดภัยในการประกอบ
อาหารและรับประทานอาหาร
ของนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน
8 โครงการซ่อมแซมอาคาร
โพธิสาร (อาคาร 5)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
เพื่อขูดสีเดิม และทาสี
อาคารเรียนโพธิสาร โดยทา ภายนอกภายในอาคารเรียน
การทาสีภายในและภายนอก
อาคารเรียน

9 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง

ใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ
ของนักเรียน

252,000

-

2,564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3.เพื่อความปลอดภัย
ในการปรุงอาหารและ
รับประทานอาหาร

-

-

-

1,650,000

-

-

อาคารเรียนมีสภาพ โรงเรียนเทศบาล
การทาสีอาคาร
เรียบร้อย สวยงาม
บ้านโนนทัน
และความเรียบร้อย และมีบรรยากาศ
สวยงาม
เอื้อต่อการเรียนรู้
ความสาเร็จของ

สถานศึกษา
มีการจัดการ

โรงเรียนสามารถ
จัดกิจกรรมต่างๆ ได้

โรงเรียนเทศบาล
บ้านสามเหลี่ยม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2,561
2,562
2,563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30 เมตร ยาว 50 เมตร
สูง 6 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,500 ตารางเมตร

2,564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงสร้าง

อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบการบริหาร และหลากหลาย
และพัฒนาองค์กร รูปแบบ
อย่างเป็นระบบ
ครบวงจร

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
1.ปรับปรุงซ่อมแซม
กระดาน ประตู ห้องเรียน กระดาน ประตู ห้องเรียน
กระดาน จานวน 12 ห้อง
อาคารฐานพะยอม
อาคารให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 2.ปรับปรุงซ่อมแซมประตู
ห้องเรียน จานวน 12 ห้อง

100,000

-

-

-

1.มีหอ้ งเรียนที่เอื้อต่อ
ซ่อมแซม
การจัดกิจกรรมการ
กระดาน ประตู เรียนการสอน
ห้องเรียน
2.อาคารเรียนมีความ
จานวน 12 ห้อง ปลอดภัย
งานปรับปรุง

โรงเรียนเทศบาล
บ้านศรีฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 ค่าจ้างออกแบบอาคาร
สานักงานค.ส.ล. สูง 4 ชั้น

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อประโยชน์สูงสุดในการ

ทาการออกแบบงาน

ก่อสร้างอาคารสานักงาน

สถาปัตยกรรม วิศวกรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

900,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

จานวนแบบ การก่อสร้างอาคาร
แปลนอาคาร เป็นไปตาม

ภายในแปลงที่ดินที่ทาการ

โครงสร้าง วิศวกรรมระบบ

วัตถุประสงค์และ

เทศบาลนครขอนแก่น

ไฟฟ้า วิสวกรรมระบบ

ความต้องการ

ขอนแก่น บริเวณทิศเหนือ

สุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั

จานวน 1 หลัง

เขียนแบบก่อสร้างและ
ประมาณการก่อสร้างอาคาร
ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น พื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.
สูง 4 ชั้น ภายในแปลงที่ดิน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อทดแทนอาคารสานักงาน ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง
เดิมที่โครงสร้างชารุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000,000

-

-

-

4 ชั้น พร้อมระบบไฟฟ้า

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

อาคารได้รับ เพื่อรองรับการ

สานักการช่าง

การก่อสร้าง ปฏิบตั ิงานของ

ที่ทาการเทศบาลนครขอนแก่น

ระบบปรับอากาศ พื้นที่รวมไม่

เจ้าหน้าที่กองวิชการ

บริเวณทิศเหนือ

น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

และแผนงานและ

จานวน 1 หลัง

และจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องใช้

สานักการสาธารณสุข

สานักงาน

และสิ่งแลดล้อม

13 ค่าจ้างออกแบบอาคาร
สานักงาน ค.ส.ล.สูง 6 ชั้น
จานวน 1 หลัง

เพื่อประโยชน์สูงสุดในการ

ทาการออกแบบงาน

ก่อสร้างอาคารสานักงาน

สถาปัตยกรรม วิศวกรรม

3,525,000

-

-

-

จานวนแบบ การก่อสร้างอาคาร
แปลนอาคาร เป็นไปตาม

โครงสร้าง วิศวกรรมระบบ

วัตถุประสงค์และ

ไฟฟ้า วิศวกรรมระบบ

ความต้องการ

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000,000

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

อาคารได้รับ เพื่อรองรับการ

สานักการช่าง

สุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั
เขียนแบบก่อสร้างและ
ประมาณการก่อสร้างอาคาร
ค.ส.ล. สูง 6 ชั้น พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร
14 ค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน

เพื่อก่อสร้างอาคารสานักงาน ก่อสร้างอาคารสูง 6 ชั้น

ค.ส.ล.สูง 6 ชั้น จานวน 1 หลัง เทศบาลหลังใหม่ เนื่องจาก พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบ

การก่อสร้าง ปฏิบตั ิงานของ

อาคารสานักงานเดิม

ปรับอากาศ พื้นที่รวมไม่

เจ้าหน้าที่กองวิชการ

โครงสร้างชารุด

น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร

และแผนงานและ

และจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องใช้

สานักการสาธารณสุข

สานักงาน

และสิ่งแลดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

15 ติดตั้งลิฟท์ทั้ง 2 ด้าน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อช่วยให้ผู้พกิ ารหรือผู้ปว่ ย ติดตั้งลิฟท์ระบบไฮโดรลิก

บริเวณสะพานลอยหน้า

ที่ต้องนั่งรถเข็นสามารถ

จานวน 2 จุดบรรทุกน้าหนัก

สถานีขนส่งแห่งที่ 2

ข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม

16 ค่าก่อสร้างป้องกันตลิ่ง

เพื่อป้องกันการพังทลาย

ก่อสร้างป้องกันตลิ่ง ทางเดิน

ของหน้าดินบริเวณริมบึง

ทางวิง่ ความกว้างไม่น้อยกว่า

ทางเดินทางวิง่ และปรับปรุง

ภูมิทศั น์ภายในสวนสาธารณะ แก่นนครและปรับปรุง

3 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า

บึงแก่นนครช่วงท่าน้าสวนไห ภูมิทศั น์ให้เกิดความสวยงาม 485 เมตร
ไปทางทิศเหนือถึงท่าน้า
บริเวณลานเจ้าแม่กวนอิม
(ช่วงที่ 1)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,000,000

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

จานวนลิฟท์ ผู้พกิ ารได้รับความ
ได้รับการ
ติดตั้ง

19,400,000

-

-

-

สะดวกและข้ามถนน
ได้อย่างปลอดภัย

ป้องกันตลิ่ง ประชาชนและ
ทางเดินทางวิ่ง นักท่องเที่ยวมีที่
ได้รับการ
ปรับปรุง

สานักการช่าง

พักผ่อนหย่อนใจ

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

17 ค่าก่อสร้างป้องกันตลิ่ง
ทางเดินทางวิง่ และปรับปรุง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อป้องกันการพังทลาย

ก่อสร้างป้องกันตลิ่ง ทางเดิน

ของหน้าดินบริเวณริมบึง

ทางวิง่ ความกว้างไม่น้อยกว่า

ภูมิทศั น์ภายในสวนสาธารณะ แก่นนครและปรับปรุง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

36,800,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ป้องกันตลิ่ง ประชาชนและ

สานักการช่าง

ทางเดินทางวิ่ง นักท่องเที่ยวมีที่

3 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า

ได้รับการ

บึงแก่นนครช่วงท่าน้าบริเวณ ภูมิทศั น์ให้เกิดความสวยงาม 510 เมตร

พักผ่อนหย่อนใจ

ปรับปรุง

ลานเจ้าแม่กวนอิมข้ามผิวน้า
ไปทางทิศตะวันตกถึงบริเวณ
ตลิ่งบริเวณลานกีฬา (ช่วงที่ 2)
18 ค่าก่อสร้างป้องกันตลิ่ง
ทางเดินทางวิง่ และปรับปรุง

เพื่อป้องกันการพังทลาย

ก่อสร้างป้องกันตลิ่ง ทาง

ของหน้าดินบริเวณริมบึง

เดินทางวิง่ ความกว้างไม่น้อย

ภูมิทศั น์ภายในสวนสาธารณะ แก่นนครและปรับปรุง

กว่า 3 เมตร ความยาวไม่น้อย

-

-

13,800,000

-

ป้องกันตลิ่ง ประชาชนและ
ทางเดินทางวิ่ง นักท่องเที่ยวมีที่
ได้รับการ

พักผ่อนหย่อนใจ

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

บึงแก่นนครช่วงท่าน้าบริเวณ ภูมิทศั น์ให้เกิดความสวยงาม กว่า 345 เมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ปรับปรุง

ลานกีฬาไปทางทิศใต้ถึงท่าน้า
เจ้าพ่อมเหศักดิ์ (ช่วงที่ 3)
19 ค่าซ่อมแซมประติมากรรม

เพื่อซ่อมแซมเสาไฟที่ชารุด

ซ่อมแซมประติมากรรม

-

-

3,700,000

-

สีโห-สินไซภายในเขตเทศบาล เสียหายให้สามารถใช้งานได้ สีโห-สินไซถนนศรีจันทร์
นครขอนแก่น
20 ติดตั้งเสาไฟ HIghtMast
บริเวณสวนรัชฎานุสรณ์

ปกติ

จานวนไม่น้อยกว่า 244 ต้น

เพื่อเพิ่มแสงสว่างในยาม

ทาการติดตั้งเสาไฟ HIghtMast 3,500,000

ค่าคืนบริเวนสวน

ความสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร
จานวน 4 ต้น

จานวน

ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน สานักการช่าง

ประติมากรรม สะดวกในการสัญจร
สีโห-สินไซ

-

-

-

ไปมา

จานวนเสาไฟ ประชาชนมีความ
HIghtMast ปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สิน

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

21 ศึกษาวิจัยการพัฒนาและ
วาดผังพื้นที่สถานีขนส่ง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อกาหนดแนวทางการ

1.การศึกษาและการสารวจ

พัฒนาบริเวณสถานีขนส่ง

ข้อมูล

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3,000,000

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ผลการศึกษา ผลการศึกษาและ
และแผนแม่บท แผนแม่บทแนวทาง

ผู้โดยสารแห่งที่ 1 (เดิม) และ แห่งที่ 1และสวนรัชดานุสรณ์ 2.กาหนดกิจกรรมหรือ

ในการพัฒนา โครงการพัฒนาพื้นที่

สวนสาธารณะรัชดานุสรณ์

2.เพื่อกาหนดรูปแบบและ

โครงการต่าง ๆ ที่จะต้อง

ที่เป็นไปตาม

เบื้องต้นและพัฒนาระบบ

กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจะ

ดาเนินการ

ความต้องการ

เชื่อมต่อการเดินทางของ

ดาเนินการ

3.วางแผนและกาหนด

ของประชาชน

ระบบการขนส่งประเภท

3.เพื่อกาหนดรูปแบบ

ขอบเขตแผนผังโครงการ

ต่าง ๆ จังหวัดขอนแก่น

แนวทางการจัดการจราจร

ดาเนินการตามโครงการต่าง ๆ

รอบเมือง

4.วางแผนการ
5.การจัดกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

22 ค่าปรับปรุงพื้นที่ศูนย์จ่ายงาน เพื่อปรับปรุงพื้นที่เดิมให้
เทศบาลนครขอนแก่น

เพียงพอต่อการทางาน

(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างอาคารปฏิบตั ิงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

17,000,000

-

-

คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

จานวนอาคาร มีพื้นที่ในการ

สานักการช่าง

ในศูนย์จ่ายงาน ปฏิบตั ิงานที่เพียงพอ

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม.
และก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.
23 สารวจ ปรับปรุงแผนที่
จัดทาแผนที่ภาพถ่าย

1.เพื่อสารวจและถ่ายภาพ

แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

มุมดิ่ง พื้นที่เมืองด้วยอากาศ จัดทาแบบจาลองแผนที่เมือง

ทางอากาศจัดทาแบบจาลอง ยานไร้คนขับ

3 มิติ และพัฒนาระบบข้อมูล

แผนที่เมือง 3 มิติ และพัฒนา 2.จัดทาข้อมูลแผนที่ภาพ

โครงสร้างพื้นฐานเมือง

1,500,000

-

-

-

จานวนระบบ มีระบบที่ข่วยในการ
ฐานข้อมูล

ตัดสินใจในการ

แผนที่

วางแผนด้านระบบ

ภาพถ่าย

โครงสร้างพื้นฐาน

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ระบบข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ทางอากาศเชิงเลข

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ

ทางอากาศ ของเมือง

เมือง เพื่อเตรียมความพร้อม

3.จัดทาแบบจาลองแผนที่

เป็นเมืองอัฉริยะ ระยะที่ 1

จัดทาแบบ

สู่การเป็นเมืองอัฉริยะ

เมือง 3 มิติ City 3

จานวน 1 ระบบ พื้นที่นาร่อง

จาลองแผน

ระยะที่ 1

Dimension Model

6 ตร.กม.

ที่เมือง

4.จัดทาฐานข้อมูลข้อ 2 และ
ข้อ 3 ในระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ City Engine
–ArcGIS ESRI
24 สารวจ ปรับปรุงแผนที่
จัดทาแผนที่ภาพถ่าย

ระยะที่ 1 เชื่อมโยงข้อมูล

แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

สู่ฐานข้อมูลงานโครงการ

จัดทาแบบจาลองแผนที่เมือง

-

3,000,000

-

-

จานวนระบบ มีระบบที่ข่วยในการ
ฐานข้อมูล

ตัดสินใจในการ

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ทางอากาศ จัดทาแบบจาลอง ออกแบบพัฒนาเมือง

3 มิติ และพัฒนาระบบข้อมูล

แผนที่

วางแผนด้านระบบ

แผนที่เมือง 3 มิติ และพัฒนา (Urban Design) งานด้าน

โครงสร้างพื้นฐานเมือง เพื่อ

ภาพถ่าย

โครงสร้างพื้นฐาน

ระบบข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ผังเมือง

เตรียมความพร้อมสู่การเป็น

ทางอากาศ ของเมือง

เมือง เพื่อเตรียมความพร้อม

2.ประมวลผลข้อมูลจาก

เมืองอัฉริยะ ระยะที่ 1

จัดทาแบบ

สู่การเป็นเมืองอัฉริยะ

ระยะที่ 1 ทาแผนที่แสดง

จานวน 1 ระบบ พื้นที่นาร่อง

จาลองแผน

ระยะที่ 2

เส้นชั้นความสูง ระดับ 10 ซ.ม. 6 ตร.กม.

3.ประมวลผลข้อมูลจาก
ระยะที่ 1 เชื่อมโยงข้อมูล
สู่ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS)
ด้านผังเมือง

ที่เมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

6,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

4.ประมวลผลข้อมูลจาก
ระยะที่ 1 เชื่อมโยงข้อมูล
สู่ฐานข้อมูลระบบโครงสร้าง
พื้นฐานเมือง (City
Infrastructures Platform/

Network)
25 สารวจ ปรับปรุงแผนที่ จัดทา 1.ประมวลผลข้อมูลจาก
แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

ระยะที่ 1 เชื่อมโยงข้อมูล

แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
จัดทาแบบจาลองแผนที่เมือง

จัดทาแบบจาลองแผนที่เมือง สู่ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีที่ดิน 3 มิติ และพัฒนาระบบข้อมูล
3 มิติ และพัฒนาระบบข้อมูล โรงเรือนและภาษีปา้ ย

โครงสร้างพื้นฐานเมือง เพื่อ

จานวนระบบ มีระบบที่ข่วยในการ
ฐานข้อมูล

ตัดสินใจในการ

แผนที่ภาพถ่าย วางแผนด้านระบบ
ทางอากาศ โครงสร้างพื้นฐาน

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

โครงสร้างพื้นฐานเมือง

2.ประมวลผลข้อมูลจาก

เตรียมความพร้อมสู่การเป็น

จัดทาแบบ

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ

ระยะที่ 1 เชื่อมโยงข้อมูล

เมืองอัฉริยะ ระยะที่ 1

จาลองแผนที่

เป็นเมืองอัฉริยะ ระยะที่ 3

สู่ฐานข้อมูลการควบคุมโซน จานวน 1 ระบบ พื้นที่นาร่อง
การใช้ประโยชน์ที่ดินและ

ของเมือง

เมือง

6 ตร.กม.

การขออนุญาติปลูกสร้าง
อาคาร การให้อนุญาต
การทาทะเบียน
การตรวจสอบ (Urban
Planning-Zoning

Ordinances)
รวม

25 โครงการ

-

-

310,927,000

58,450,000

55,630,000

-

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
11 แผนงานการพาณิชย์
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการปรับปรุงทาสี

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงทาสีอาคาร

(ผลผลิตของโครงการ)
1.ปรับปรุงทาสีอาคารสถานี

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

300,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

จานวนอาคาร ภูมิทศั น์ของอาคาร

อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น

ได้รับการ

จังหวัดขอนแก่น

ปรับปรุง

ขอนแก่น ทั้ง 2 สถานี พื้นที่

ทั้ง 2 สถานี จานวน 2 หลัง

ไม่น้อยกว่า 2,445 ตร.ม.

โดยทาการทาสีน้าพลาสติก

มีความสะอาดสวยงาม

งานกิจการขนส่ง
สานักปลัด
เทศบาล

บางส่วนที่สีซีดจางมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,445 ตารางเมตร
2 โครงการปรับปรุงถนน
ค.ส.ล. ทั้ง 2 สถานี

รวม

2 โครงการ

เพื่อปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล.

2.ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

สถานีขนส่งผู้โดยสาร
ทั้ง 2 สถานี
-

จานวนถนน การสัญจรไป-มา

งานกิจการขนส่ง

ทั้ง 2 สถานี โดยทาการรื้อถอน

ค.ส.ล. ที่ได้รับ สะดวก และมีความ

สานักปลัด

ผิวจราจรเดิมซ่อมแซมผิวจราจร

การปรับปรุง ปลอดภัยในชีวติ และ

เทศบาล

-

-

-

-

300,000

-

-

300,000

300,000

ผิวจราจร

ทรัพย์สินของประชาชน

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิน่ สี่ ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์ กรประชาชน

เทศบาลนครขอนแก่น
(แบบ ผ.02)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์ กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่ น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการ เกิดความสะอาด ความเป็น

(ผลผลิตของโครงการ)
1.ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,065,070

1,158,990

1,257,640

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

1,361,210 1.ผลการประเมิน 1.ประชาชนมีส่วน

สานักการ
สาธารณสุข

กวาดถนนครอบคลุมพื้น

ระเบียบเรียบร้อยของถนนใน รักษาความสะอาดถนนใน

โดยผู้ควบคุมงาน ร่วมในการดูแลสิ่ง

ที่ถนนในชุมชน

ชุมชน

ชุมชน

ไม่น้อยกว่า

แวดล้อม และรักษา และสิ่งแวดล้อม

2.ชุมชนมีการเรียนรู้การ

ร้อยละ 80

ความสะอาดความ

บริหารจัดการตามหลัก

2.การประเมิน

เป็นระเบียบเรียบ

ธรรมาภิบาล

ความพึงพอใจ

ร้อยของบ้านเมือง

ของประชาชนริม 2.ประชาชนมีส่วน
ถนนในชุมชน

ร่วมแท้จริงในการ

ไม่น้อยกว่า

พัฒนาสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 80

เมือง ตั้งแต่การรับรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์ กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่ น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ปัญหา การร่วมคิด
ตัดสินใจ ร่วมดาเนิน
การและร่วมประเมิน
2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1.เกิดความสะอาด ความเป็น 1.ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

7,678,000

7,678,000

7,678,000

7,678,000 1.การประเมิน

1.ชุมชนมีส่วนร่วม

สานักการ

ของชุมชนในการพัฒนา

ระเบียบเรียบร้อยของถนน

รักษาความสะอาดถนนใน

ความพึงพอใจ

ในการรักษาความ

สาธารณสุข

สิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้

ในชุมชน

ชุมชนและเก็บค่าธรรมเนียม

ของประชาชน

สะอาดถนนในชุม

และสิ่งแวดล้อม

ท้องถิ่น

2.การจัดเก็บค่าธรรมเนียม

ขยะ

ด้านการดูแล

ชนและเก็บค่าธรรม

เก็บขนขยะมีความครอบคลุม 2.ชุมชนมีการเรียนรู้การ

สิ่งแวดล้อม

เนียมขยะ

เพิ่มขึ้น

บริหารจัดการตามหลัก

ไม่น้อยกว่า

2.ชุมชนมีการเรียน

ธรรมาภิบาล

ร้อยละ 80

รู้การบริหารจัดการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์ กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่ น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

2.การประเมิน
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ด้านการเก็บค่า
ธรรมเนียมเก็บ
ขนขยะไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
3.การประเมิน
ผลโครงการไม่
น้อยกว่า

ตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์ กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่ น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ร้อยละ 80
4.รายได้จาก
การเก็บค่า
ธรรมเนียมเก็บ
ขนขยะมีความ
ครอบคลุมไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ90

3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เกิดความสะอาด ความเป็น
ของชุมชนในการรักษาความ

ระเบียบเรียบร้อยของถนน

1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
รักษาความสะอาดถนนสาย

939,972

1,090,620

1,243,260

1,395,900 1.ผลการ
ประเมินโดยผู้

1.ประชาชนมีส่วน

สานักการ

ร่วมในการดูแลสิ่ง

สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์ กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่ น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม
สะอาดถนนสายรอง

วัตถุประสงค์
สายรองในเขตเทศบาล

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

รอง

ควบคุมงาน

แวดล้อมและรักษา

2. ชุมชนมีการเรียนรู้การ

ไม่น้อยกว่า

ความสะอาดความ

บริหารจัดการตามหลัก

ร้อยละ 80

เป็นระเบียบเรียบร้อย

ธรรมาภิบาล

2.ผลการ

ของบ้านเมือง

ประเมินความ

2.ประชาชนมีส่วน

พึงพอใจของ

ร่วมแท้จริงในการ

ประชนชนริม

พัฒนาสิ่งแวดล้อม

ถนนสายหลัก

เมือง ตั้งแต่การรับรู้

ไม่น้อยกว่า

ปัญหา การร่วมคิด

ร้อยละ 80

ตัดสินใจ ร่วมดาเนิน

และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์ กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่ น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

การ และร่วม
ประเมินผล
4 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เกิดความสะอาดความ เป็น

1.ชุมชนมีส่วนร่วมใน

9,156,000

9,156,000

9,156,000

9,156,000 1.ผลการ

1 ประชาชนมีส่วน

สานักการ
สาธารณสุข

ของชุมชนในการรักษาความ

ระเบียบเรียบร้อยของถนน

การรักษาความสะอาด

ประเมินโดยผู้

ร่วมในการรักษา

สะอาดถนนสายหลัก

สายหลักในเขตเทศบาล

ถนนสายหลัก

ควบคุมงานไม่

ความสะอาดชุมชน

2.ชุมชนมีการเรียนรู้

น้อยกว่าร้อยละ 2.ชุมชนมีการเรียน

การบริหารจัดการตาม

80

รู้การบริหารจัดการ

หลักธรรมาภิบาล

2.การประเมิน

ตามหลักธรรมาภิบาล

ความพึงพอใจ
ของประชนชน

และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์ กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่ น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ริมถนนสาย
หลัก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ80

5 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การเก็บขนขยะในชุมชนมี

1.ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

1.ประสิทธิภาพใน

สานักการ

ของชุมชนเก็บขนขยะด้วยตนเอง ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

จัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

ชุมชนได้ไม่ต่า

การเก็บขนขยะเพิ่ม

สาธารณสุข

2.ชุมชนมีการเรียนรู้การ

กว่า42ตัน/วัน

ขึ้น จัดเก็บขยะได้

และสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการตาม

2.ปริมาณขยะ

ครอบคลุมทั่วถึง

หลักธรรมาภิบาล และการ

ตกค้างในชุมชน

และสร้างความพึง

พัฒนาชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

น้อยกว่าร้อยละ พอใจในบริการสา

3,334,800

3,334,800

3,334,800

3,334,800 1.เก็บขนขยะใน

0.5 ของขยะ

ธารณะแก่ประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์ กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่ น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ที่เกิด

2.ลดปัญหาขยะ

3.ผลการ

ตกค้าง และการเข้า

ประเมินความ

เก็บขยะไม่ตรงตาม

พึงพอใจของ

แผนปฏิบตั ิงาน

ประชาชนใน
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

6 โครงการสถานีขนถ่ายขยะชุมชน 1.เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดเก็บ มีสถานีขนถ่ายขยะชุมชน
ขยะชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

ชุมชน จานวน 6 แห่ง (ปี 60)

โดยใช้รูปแบบสถานีขนถ่ายขยะ 1)หนองใหญ่1 (13,350 บาท)

886,200 1,056,600 1,288,200 1,495,800 ชุมชนมีส่วนร่วม ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการ ในการพัฒนาเมือง

สานักการ
สาธารณสุข

ปัญหาขยะของ ตั้งแต่การรับรู้ปญ
ั หา และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์ กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่ น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ชุมชน

(ผลผลิตของโครงการ)
2)บะขาม (20,000 บาท)

2.เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ 3)ทุ่งเศรษฐี (4,900 บาท)
ที่รวดเร็วในการจัดเก็บขยะและ 4)ซอยธารทิพย์ (7,700 บาท)
สะดวกต่อผู้รับบริการ

5)ศรีฐาน1 (7,400 บาท)

3.เพื่อเป็นการกระจายรายได้ 6)ศรีฐาน 4 (3,500 บาท)
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน ปี 2561
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 7)หลังศูนย์ราชการ 1 (5,700 บาท)
4.เพื่อให้การปฏิบตั ิราชการมี

8)โนนหนองวัด4 (10,000 บาท)

มาตรฐานในการให้บริการ

ปี 2562

สาธารณะที่ชัดเจน มีความ

9)หนองวัดพัฒนา (7,600 บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ชุมชน และมี ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ความประสงค์ ร่วมดาเนินการ
เข้าร่วมโครงการ และร่วมประเมินผล
สถานีขนถ่าย
ขยะชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์ กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่ น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
โปร่งใส

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

-

-

-

10)บ้านตูม (6,600 บาท)
ปี 2563
11)คุ้มหนองคู (11,100)
12)ทุ่งสร้างพัฒนา (8,200 บาท)
ปี 2564
13)ศรีจันทร์พฒ
ั นา (7,100 บาท)
14)ศรีจันทร์ประชาฯ (10,200 บาท)

รวม

6 โครงการ

-

-

23,060,042 23,475,010 23,957,900 24,421,710

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ประชาชนผู้ประสบภัย
1 โครงการสนับสนุนภารกิจของ
30,000 30,000 30,000 30,000
ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ดาเนินภารกิจของเหล่ากาชาด ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและ
จังหวัดขอนแก่น
เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัด
- เพื่อประชาสัมพันธ์และ ขอนแก่น
เผยแพร่ผลงานของ
เหล่ากาชาดจังหวัดทั่วไปได้
รับทราบ
- เพื่อประสานความร่วมมือ
ระหว่างส่วนราชการ องค์กร
เอกชน และประชาชนใน
จังหวัดขอนแก่น

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ขอรับเงิน
อุดหนุน
จานวนครั้ง -จังหวัด
สานักปลัด สภาเหล่า
ที่สนับสนุน ขอนแก่นและ เทศบาล
กาชาด
ภารกิจของ เหล่ากาชาด (เงินอุดหนุน) จังหวัดขอนแก่น
เหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น มีรายได้จาก
การจัดงานไว้
ใช้สาหรับใน
การดาเนิน
กิจกรรมตาม
ภารกิจของ
จังหวัดขอนแก่น
และเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น

- ส่วนราชการ

ประชาชนที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ขอรับเงิน
อุดหนุน

เป็นกลุ่ม
เป้าหมายได้รับ

ทราบผลงาน
และบทบาท
หน้าที่ตาม
ภารกิจของ
จังหวัดขอนแก่น
และเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น

จนเกิดความ
ศรัทธาเชื่อถือ
2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน -เพื่อประสิทธิภาพในการ
-ติดต่อกล้องวงจรปิด CCtv
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
รักษาความสงบเรียบร้อย
จานวน 1,000 จุด ในเขต
ยาเสพติด(การติดตั้งกล้องวงจรปิด รวมถึงการส่งเสริมและสนับ พื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น

500,000

500,000

500,000

500,000 จานวนกล้อง -เจ้าหน้าที่

ที่ติดตั้ง

ตารวจและ
เทศบาล

สานักปลัด สถานีตารวจ
เทศบาล
ภูธรเมือง
(เงินอุดหนุน) ขอนแก่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000 จุด โดยการมีส่วนร่วมภาค สนุนป้องกันรักษาความ
ประชาชน)
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์
สินของประชาชน
-เพื่อประสิทธิภาพให้
เจ้าหน้าที่ตารวจในการป้อง
กันปัญหายาเสพติดตลอดจน
การป้องกันปัญหายาเสพติด
ตลอดจนการป้องกันการเกิด
อาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น
-เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดขอนแก่น
-เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนในด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวติ ร่าง

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
นครขอนแก่น
มีขีดความ
สามารถเพิ่มขึ้น

ในการป้องกัน
และปราบปราม

ปัญหายา
เสพติดตลอด
จนการป้องกัน
การเกิด
อาชญากรรม
-สร้างความ
มั่นใจให้แก่
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ในการรักษา

หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ขอรับเงิน
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กายและทรัพย์สินและเมือง
ปลอดภัยในชีวติ ร่างกาย
และทรัพย์สินและเมือง
ปลอดภัยจากยาเสพติดและ
ป้องกันแก้ไขอุบตั ิในพื้นที่
-เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และสมรรถนะให้กับเจ้าหน้า
ที่ตารวจสายตรวจในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่และบูรณาการ
แก้ไขปัญหาร่วมกันกับ
เทศบาลในเรื่องความปลอด
ภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ความปลอดภัย

ในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
-มีเครื่องมือ
ในการแก้ไข
ปัญหาด้านการ

จราจรภายใน
เขตเทศบาล
นครขอนแก่น
และสร้างระบบ

ฐานข้อมูลด้าน
การป้องกัน
อุบตั ิภยั ทาง
ถนน

หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ขอรับเงิน
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI) จะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 1. เพื่อให้การแปลงนโยบายการ - พื้นที/่ สถานที่เป้าหมาย
100,000 100,000 100,000 100,000 จานวนครั้งจัด - ศอ.ปส.จ.ขก.
ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ประกอบด้วย หมู่บา้ น/ชุมชน
กิจกรรม สามารถแปลง
ยาเสพติดของรัฐบาลและ ศอ.ปส. ศาสนาสถาน โรงเรียน โรงงาน
ไปสู่การปฏิบตั ใิ นพื้นที่จังหวัด สถานบริการ ร้านเกม/คาราโอเกะ
ขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิ หอพัก เรือนจา โรงพัก ฯลฯ
ภาพและบรรลุผลสาเร็จตาม
ครอบคลุมทุกพื้นที่
เป้าหมายที่กาหนด คือสามารถ - บุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วย
ควบคุมสถานการณ์ปญ
ั หายา ผูค้ ้า/ผูผ้ ลิตยาเสพติด ผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ
เสพติดและลดระดับความรุนแรง ยาเสพติด กลุ่มเสี่ยง ตลอดจน
ของปัญหาให้ได้อย่างเห็นผลชัดเจน นักเรียน/นักศึกษา และประชาชน
เป็นรูปธรรม
ทั่วไปทั้งจังหวัด
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพืน้ ทีจ่ ังหวัดขอนแก่น
ให้ทนั ต่อสถานการณ์ยาเสพติด

นโยบายการ
ป้องกันและ

แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของ
รัฐบาล และ
ศอ.ปส.ไปสู่การ

ปฏิบตั ิในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น

ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
และบรรลุผล
สาเร็จตาม

เป้าหมายที่

หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ขอรับเงิน
อุดหนุน
สานักปลัด ศอ.ปส.จ.ขก.
เทศบาล
(เงินอุดหนุน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ปัจจุบนั ในทุกมิติ ทั้งมิตบิ คุ คล
(ผู้คา้ /ผู้เสพ/ผู้เสี่ยง) มิตพิ ื้นที่/
สถานที่และตัวยา รวมทั้งปัญหาอื่นๆ

ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับปัญหา
ยาเสพติด
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
อานวยการ บริหารจัดการการ
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพืน้ ทีจ่ ังหวัดขอนแก่น
ทั้งระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล
และหมู่บา้ น/ชุมชน
4. เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่นในการจัด

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
กาหนดสามารถ

ควบคุม
สถานการณ์
ปัญหายาเสพติด

และลดระดับ
ความรุนแรงของ

ปัญหาให้ได้
อย่างเห็นผล
ชัดเจน เป็น

รูปธรรม
- การดาเนินงาน

ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดของ ศอ.ปส.

จ.ขก. และ

หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ขอรับเงิน
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ขอรับเงิน
อุดหนุน

หน่วยงาน

กิจกรรมทั้งด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดทุกด้าน
และครอบคลุมทุกพื้นที่

ทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่

จังหวัดขอนแก่น
เป็นไปอย่างเท่าทัน

ต่อสถานการณ์

ยาเสพติด
ปัจจุบันในทุกมิติ

4 โครงการส่งเสริมการออกกาลังกาย -เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้สร้าง - กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านพัก
สาหรับผู้สูงอายุ
สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง คนชรา นักบุญโยเซฟ
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ใช้ ขอนแก่น และผู้สูงอายุใน
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เขตเทศบาลนครขอนแก่น
ที่มีความสนใจ

10,000

10,000

10,000

10,000

จานวน - ผู้สูงอายุมี สานักปลัด มูลนิธธิ ดิ า
ผู้เข้าร่วม สุขภาพร่างกาย เทศบาล เมตตาธรรม
ที่แข็งแรง
(เงินอุดหนุน) ขอนแก่น
- ผู้สูงอายุได้
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
- ผู้สูงอายุได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ขอรับเงิน
อุดหนุน

ทากิจกรรม
ร่วมกัน
- มีการออก
กาลังกาย
ในผู้สูงอายุ
- ผู้สูงอายุมี
ความสุข
ทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ

5 โครงการส่งเสริมการปลูกผัก
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา 10,000
สวนครัวในกระถางสาหรับผู้สูงอายุ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักบุญโยเซฟ ขอนแก่น
- เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย
และใจที่ดีให้กับผู้สูงอายุ
- เพื่อให้ผสู้ ูงอายุได้ทากิจกรรม

10,000

10,000

10,000 จานวนครั้ง - ผู้สูงอายุได้ สานักปลัด มูลนิธธิ ดิ า
ในการปลูกผัก ใช้เวลาว่างให้ เทศบาล เมตตาธรรม
สวนครัวใน เกิดประโยชน์ (เงินอุดหนุน) ขอนแก่น
กระถาง - ผู้สูงอายุมี
สุขภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ร่วมกัน
- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เกิดความ
ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าใน
ตนเอง

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ขอรับเงิน
อุดหนุน

กายและใจที่ดี
- ผู้สงู อายุได้ทา

กิจกรรมร่วมกัน

- ผู้สูงอายุ
เกิดความ
ภาคภูมิใจ
และเห็น
คุณค่าในตนเอง

6 โครงการจัดงานขอนแก่นมาราธอน - เพื่อสร้างนักวิง่ เยาวชนไทยให้มี - นักวิ่งสมัครเล่นทั่วประเทศและ 100,000
นานาชาติ
มาตรฐานในระดับนานาชาติ
ต่างประเทศ
- การแข่งขันครั้งนี้ สหพันธ์กรีฑา - นักวิ่งเพื่อสุขภาพและนักเรียน
นานาชาติ โดยสมาคมกรีฑาแห่ง ในจังหวัดขอนแก่น
ประเทศไทยพระบรมราชูปถัมภ์ให้ - นักวิ่งจากนักศึกษา นักเรียนสาธิต
การรับรองก้าวไปสู่ 1 ในทาเนียบ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ

100,000

100,000

100,000 จานวนนักวิง่
สมัครเล่นทั่ว
ประเทศและ
ต่างประเทศ
นักวิง่ เพื่อ
สุขภาพและ

- ประชาชนหัน สานักปลัด
มาออกกาลัง
เทศบาล

ด้วยการวิง่
(เงินอุดหนุน)
มากขึ้น ทาให้
มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของการเป็นสมาชิกของ
- สร้างเป็นกิจกรรมกีฬามวลชน
เพื่อเป็นเกียรติภมู ชิ าวขอนแก่น

และประเทศไทย
- สร้างสรรค์และสร้างประโยชน์กับ

การมีส่วนร่วมระหว่างกิจกรรมกับ
ประชาชนในพื้นที่แบบยั่งยืนโดย

ตัวชี้วดั
(KPI)
นักเรียนใน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-มีการท่องเที่ยว

จังหวัดขอนแก่น ในจังหวัด

บุคลากร
ขอนแก่นและ
ประชาชนทั่วไป จังหวัดใกล้เคียง
รวม 45,200 เพิ่มมากขึ้น
คน
ทาให้มรี ายได้
เข้าสู่ชุมชน

เฉพาะการรณรงค์ให้ประชาชนหัน

-มีกิจกรรมหลัก

มาสนใจการออกกาลังกายด้วย

ให้องค์กรภาย

การวิ่ง อันเป็นการสร้างคุณภาพชีวติ

- สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

ในจังหวัด
ขอนแก่นได้

ในการป้องกันและปราบปรามยา

ร่วมกันทา

เสพติดและพัฒนาเทคนิคด้านการ

ประโยชน์

บริหารองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

-เป็นกิจกรรม

การกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

สนับสนุน

หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ขอรับเงิน
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
บริหารจัดการ
- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นได้
ออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องซึ่งนา
มาสู่สุขภาพที่แข็งแรงและเป็นการ

ป้องกันสารเสพติดในเยาวชน

จังหวัดขอนแก่น
- เป็นการส่งเสริมการกีฬากับการ

ท่องเที่ยว นารายได้สู่ชุมชน
- เพื่อสนับสนุนกีฬาให้คนในชาติ
เกิดความรักความสามัคคีและ
สร้างความเป็นธรรมให้กบั นักวิง่

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
นโยบายป้องกัน

และปราบปราม
ยาเสพติดของ

รัฐบาล
-เป็นกิจกรรม
ที่มมี าตรฐานสู่
ระดับนานาชาติ
-เป็นกิจกรรมที่
สร้างเสริม
เกียรติภมู ขิ อง

ชาวจังหวัด
ขอนแก่น
ทาให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่าง
ภาคประชาชน

หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ขอรับเงิน
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ภาครัฐ และ
หน่วยงานต่างๆ
ในจังหวัด
ขอนแก่น

รวม

งบประมาณ
โครงการ

750,000

750,000

750,000

750,000

6

6

6

6

หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ขอรับเงิน
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สนับสนุนการจัดบริการ
1 โครงการจัดบริการสาธารณสุข - เพื่อให้ประชาชนได้รับ
1,425,000 1,425,000 1,425,000 1,425,000
ในชุมชน (ศสมช.)
บริการ สุขภาพเบื้องต้นใน สาธารณสุขและการจัดทา
ชุมชน
แผนพัฒนาสุขภาพในชุมชน
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี แก่ ศสมช. 95 แห่ง
ทักษะในการดูแลตนเอง และมี
ส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวด
ล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมสุขภาพ
2 โครงการพัฒนา ศสมช. สู่สุข - เพื่อต่อยอด ศสมช.ดีเด่น สู่ สนับสนุนการต่อยอดศสมช.
ศาลาชุมชน
สุขศาลา ตามเกณฑ์กระทรวง เป็นสุขศาลาตามเกณฑ์
สาธารณสุข
มาตรฐานไม่น้อยกว่า
21 แห่ง

105,000

105,000

105,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
ชุมชนที่จัดทา
แผนพัฒนา
สุขภาพ ไม่ต่า
กว่าร้อยละ
80

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมี
สานักการ
สุขภาวะที่ดมี ี
สาธารณสุข
ทักษะในการ และสิ่งแวดล้อม
ดูแลตนเองไม่ (เงินอุดหนุน)
พบการระบาด
ของโรคติดต่อ
ในชุมชน

105,000 มี ศสมช. ที่ต่อ ประชาชนโดย สานักการ
ยอดสู่เป็นสุข เฉพาะกลุ่มผู้
สาธารณสุข
ศาลาไม่ต่ากว่า สูงอายุเด็กแรก และสิ่งแวดล้อม
21 แห่ง
เกิด0-5ปี ผู้ปว่ ย (เงินอุดหนุน)
เรื้องรัง คน
พิการ ได้รับ
บริการด้าน

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
อสม.

อสม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1.1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
สุขภาพเบื้อง
ต้นในสถาน
บริการใกล้บา้ น

รวม

งบประมาณ
โครงการ

1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000
2
2
2
2

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการศูนย์สร้างโอกาส

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เด็กเยาวชนชายขอบ

(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กเยาวชนนอกระบบ

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
จะได้รบั

รับผิดชอบ

ขอรับเงิน
อุดหนุน

350,000 350,000 350,000 350,000 จานวนผู้เข้า 1.เกิดเครือ

เด็กและเยาวชน (บ้านเรา) ในสังคมเมืองได้รับการช่วย

การศึกษา เด็กยากจน

เทศบาลนครขอนแก่น

เหลือดูแลฟื้นฟูจิตใจและ

เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กเร่ร่อน

พัฒนาตาม เยาวชนชาย

ได้รับการศึกษาเรียนรู้ เกิด

จานวน 300 คน

ศักยภาพ ขอบที่มีการ

ร่วมได้รับการ ข่ายเด็ก

การพัฒนาตนเอง เห็นคุณค่า

ทากิจกรรม

ของตนเอง ผู้อื่นและสังคม

อย่างต่อเนื่อง

2.เพื่อพลิกฟื้นพลังด้านลบ

และเรียนรู้

ของเด็กเยาวชนชายขอบให้

ผ่านกระบวน

กลับมาเป็นพลังด้านบวกจน

การที่

สามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง

เหมาะสม

เป็นคนดีของสังคมหรือเป็น

จนสามารถ

สานัก

สมาคม

การศึกษา

ไทสิกขา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
จะได้รบั

รับผิดชอบ

ขอรับเงิน
อุดหนุน

ผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีจิต

พัฒนาตนเอง

อาสาในการริเริ่มสร้างสรรค์

และเห็นคุณ

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

ค่าของตนเอง

ชุมชนท้องถิ่น
3.เพื่อสร้างโอกาสให้เด็ก

ผู้อื่นและสังคม

เยาวชนชายขอบในสังคม

เปลี่ยนแปลง

เมือง ได้เริ่มต้นชีวติ ใหม่ ให้มี

พฤติกรรมเด็ก

การศึกษา มีอาชีพที่เหมาะสม

เปลี่ยนพลัง

และให้สามารถดาเนินชีวติ

ทางลบของ

อย่างมีสติ มีปญ
ั ญา มีเป้า

เด็กเยาวชน

หมายในชีวติ อันจะนาไปสู่

ชายขอบถูก

2.เกิดการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
การมีคุณภาพชีวติ ที่ดีต่อไป

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
จะได้รบั

รับผิดชอบ

ขอรับเงิน
อุดหนุน

พลิกฟื้นเป็น
พลังทางบวก
สามารถริเริ่ม
สร้างสรรค์สิ่ง
ดีงามและ
พัฒนาตนเอง
ดีขึ้น
3.เด็กเยาวชน
ชายขอบได้รับ
โอกาสในการ
เริ่มต้นชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
จะได้รบั

รับผิดชอบ

ขอรับเงิน
อุดหนุน

ใหม่จน
สามารถ
ดาเนินชีวิต
อย่างมีสติ
มีปัญญา
มีเป้าหมาย
ในชีวิต

2 โครงการโรงเรียนการศึกษา 1.เพื่อให้นักเรียนในโรง
เด็กพิเศษมารีย์นิรมล

1.นักเรียนในโรงเรียน

80,000

80,000

80,000

80,000 นักเรียนใน 1.นักเรียนในการ

เรียนการศึกษาเด็กพิเศษ

การศึกษาเด็กมารีย์นิร

โรงเรียนการ ศึกษาเด็กพิเศษ

มารีย์นิรมลได้มีอาหาร

มลมีอาหารรับประทาน

ศึกษาพิเศษ มารีย์นิรมลมี

รับประทานครบ5หมู่

ครบ 5 หมู่

มารีย์นิรมล อาหารรับประ

สานัก

โรงเรียนการ

การศึกษา ศึกษาเด็กพิเศษ
มารีย์นิรมล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
จะได้รบั

รับผิดชอบ

ขอรับเงิน
อุดหนุน

ตลอดปีงบประมาณ

2.นักเรียนและบุคลากร

2.เพื่อให้นักเรียนและ

ทุกคนในโรงเรียนมีพชื

บุคลากรทุกคนในโรง

ผักเพียงพอแก่การบริ

บุคลากรทุก

เรียนฯมีพชื ผักเพียงพอ

โภคและช่วยลดค่า

ในโรงเรียนมี

แก่การบริโภค ได้รับสาร

ครองชีพค่าใช้จ่ายใน

พืชผักเพียงพอ

อาหารครบตามความ

โรงเรียนตามโครงการ

แก่การบริโภต

ต้องการของร่างกาย

เศรษฐกิจพอเพียง

และช่วยลด

และช่วยลดค่าครองชีพ

3.โรงเรียนฯมีแหล่ง

ค่าครองชีพ

ค่าใช้จ่ายในโรงเรียนฯ

เรียนรู้ในด้านพืชผัก

ค่าใช้จ่ายใน

ตามโครงการเศรษฐกิจ

สมุนไพรแก่นักเรียน

โรงเรียนตาม

พอเพียงในโรงเรียน

ครู บุคลากร ผู้ปกครอง

โครงการ

ครู ผู้ปกครอง ทานครบ5หมู่
และชุมชน 2.นักเรียนและ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
3.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

(ผลผลิตของโครงการ)
และชุมชน

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
จะได้รบั

รับผิดชอบ

ขอรับเงิน
อุดหนุน

เศรษฐกิจพอ

ในด้านพืชผักสมุนไพร

เพียง

แก่นักเรียน ครู บุคลากร

3. โรงเรียนมี

ผู้ปกครองและชุมชน

แหล่งเรียนรู้
ในด้านพืชผัก
สมุนไพรแก่
นักเรียน ครู
บุคลากร
ผู้ปกครอง
และชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(KPI)

ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

จะได้รบั

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000 คณะกรรมการ 1.ผู้เข้าร่วม

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ

ผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ

วิชาการนานาชาติ

เข้าใจและความตระหนักรู้ใน

เปิดโลกออทิสติกได้

ภาคีเครือข่าย สัมมนาได้รับ

"เปิดโลกออทิสติก"

การให้ความช่วยเหลือพัฒนา

เสริมสร้างความรู้ ความเข้า

การดูแลบุคล ความรู้และ

การจัดการศึกษาและการให้

ใจและตระหนักในการให้

โอกาสแก่บคุ คลออทิสติก

ความช่วยเหลือพัฒนาการ

ผู้ปฏิบัติงาน การช่วยเหลือ

ให้เกิดสมาชิกในชุมชนและ

จัดการศึกษาให้โอกาส

ด้านดูแลเด็ก พัฒนาและ

สังคม

แก่บคุ คลออทิสติกให้เกิด
สังคม

ขอรับเงิน
อุดหนุน

3 โครงการประชุมสัมมนา

สมาชิกในชุมชนและ

รับผิดชอบ

ออทิสติก ทักษะใน

ออทิสติก จัดการศึกษา
ผู้ปกครองเด็ก สาหรับบุคคล
ออทิสติก ออกทิสติก
2. ครูและ
ผู้บริหาร

สานัก

โรงเรียนสาธิต

การศึกษา

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
จะได้รบั

รับผิดชอบ

ขอรับเงิน
อุดหนุน

การศึกษา
เกิดความรู้
ความเข้าใจ
และตระหนัก
ถึงความสาคัญ
ในการช่วย
เหลือและ
พัฒนาแก่
เด็กออทิสติก
ผู้ปกครอง
มีความรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
จะได้รบั

รับผิดชอบ

ขอรับเงิน
อุดหนุน

ความเข้าใจ

4 โครงการศูนย์เยาวชนและ 1.เพื่อเป็นกิจกรรมทางเลือก

เพื่อให้เยาวชน ประชาชน

2,427,600 2,427,600 2,456,928 2,456,928

จานวน

1.เยาวชนมี

ครอบครัวเทศบาลนคร

สาหรับเยาวชน ประชาชน

และสถาบันครอบครัว

ผู้เข้าร่วม ทางเลือกใน

ขอนแก่น

และสถาบันครอบครัว

ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนคร

กิจกรรม

2.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม

ขอนแก่น ได้มีพื้นที่

การทากิจกรรม
ที่หลากหลาย

การสันทนาการสาหรับเยาวชน สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ

2. เกิดเครือข่าย

ประชาชนและสถาบันครอบครัว ตามความถนัดเฉพาะตน

ในการเรียนรู้

3.เพื่อพัฒนาศักยภาพการ

ก่อเกิดการเรียนรู้

ตามอัธยาศัย

จัดกิจกรรมการอบรมสาหรับ

แลกเปลี่ยนทางความคิด

3.มีการประสาน

เยาวชนแก่โรงเรียนเขต

และร่วมพัฒนาให้เป็น

งานระหว่าง

เทศบาลนครขอนแก่น

เครือข่าย

สานัก

สมาคม

การศึกษา

ไทสิกขา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
จะได้รบั
ภาคประชาชน

ประสานงานการจัด

ชุมชนและ

กระบวนการเรียนรู้

ครอบครัว

5.เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและ

4.เกิดกิจกรรม

ประสานงานกิจกรรมเรียนรู้

การเรียนรู้

และสร้างสรรค์ของเยาวชน

อย่างสร้าง

6.เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

สรรค์

ตามอัธยาศัยสาหรับเด็กเยาว

ของเยาวชน

ชนและประชาชนทั่วไปในเขต

และครอบครัว

7.เพื่อสร้างเครือข่ายการศึกษา

ขอรับเงิน
อุดหนุน

4.เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและ

เทศบาลนครขอนแก่น

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
จะได้รบั

รับผิดชอบ

ขอรับเงิน
อุดหนุน

ทางเลือก และกิจกรรม
สร้างสรรค์ สาหรับเยาวชน
และประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น
และในพื้นที่ใกล้เคียง

รวม

รวม 4 โครงการ

-

-

2,907,600 2,907,600 2,936,928 2,936,928

-

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.พัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการศิลปะกับชุมชน
(วาดเส้นพื้นฐาน)

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้

ดาเนินโครงการศิลปะกับ

ความเข้าใจในคุณค่าศิลปะ

ชุมชน โดยเปิดโอกาส

แก่สาธารณชนและเพื่อเป็นการ

ให้กับประชาชนและ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ขอรับเงิน
อุดหนุน

จานวน

- เกิดเครือข่าย

สานักปลัด

มหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วม ความร่วมมือใน

เทศบาล

ขอนแก่น

ระดับนานาชาติ

คณะ

เผยแพร่ชื่อเสียงของสายทัศนศิลป์ ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม

- เกิดความรู้

ศิลปศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ความเข้าใจ ใน

โครงการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รวม

1 โครงการ

-

คุณค่าศิลปะ

-

50,000

50,000

50,000

50,000

-

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

(ผลผลิตของโครงการ)
-ศิลปินไทย จานวน 20 คน

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

ศิลปะประเทศอนุภมู ิภาคลุ่มนาโขง เชิงสร้างสรรค์ระหว่างองค์กร -ศิลปินประเทศอนุภมู ิภาค
และประชาคมอาเซียน

ในระดับประเทศอนุภมู ิภาค

(KPI)

ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
จะได้รบั

รับผิดชอบ

ขอรับเงิน
อุดหนุน

จานวน

-เกิดเครือข่าย

ผู้เข้าร่วม ความร่วมมือใน

ลุ่มนาโขงและประชาคม

สานักปลัด มหาวิทยาลัย
เทศบาล

คณะ

ระดับประเทศ

ลุ่มนาโขงและประชาคมอาเซียน อาเซียน จานวน 4 คน

อนุภาคลุ่มนาโขง

- เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ -เยาวชน ประชาชนผู้สนใจ

และประชาคม

ความเข้าใจในคุณค่าศิลปะ

อาเซียน

ทั่วไป จานวน 100 คน

แก่สาธารณชน

ขอนแก่น
ศิลปศาสตร์

-เกิดความรู้ความ
เข้าใจในคุณค่า
ศิลปะ

รวม

1 โครงการ

-

-

30,000

30,000

30,000

30,000

-

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิน่ สี่ ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด

เทศบาลนครขอนแก่น
(แบบ ผ.03)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 03)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 จัดกิจกรรมมหัศจรรย์พนั ธุไ์ ม้
นานาพรรณ ที่บริเวณสวน
สุขภาพบึงทุ่งสร้าง

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและกระตุ้น
เศรษฐกิจในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
การจัดกิจกรรม
มหัศจรรย์พนั ธุไ์ ม้นานา
พรรณ ที่บริเวณสวน
สุขภาพบึงทุ่งสร้าง
ระหว่างวันที่ 17 ธ.ค.–
4 ม.ค.

2561
(บาท)
600,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
600,000
600,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2564
(บาท)
600,000 จานวนกิจกรรม จานวนนักท่องเที่ยว
ส่งเสริมการ
และนักลงทุนเพิ่ม
ท่องเที่ยว
มากขึ้นและ
ก่อให้เกิดผลดีกับ
ระบบเศรษฐกิจ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 03)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าและ
ต้อนรับปีใหม่ทกุ ปีบริเวณประตู
เมืองและบริเวณสวนสาธารณะ
หน้าประตูเมือง

รวม

งบประมาณ
โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและกระตุ้น
เศรษฐกิจในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
การจัดกิจกรรมส่งท้ายปี
เก่าและต้อนรับปีใหม่
ทุกปีบริเวณประตูเมือง
และบริเวณ
สวนสาธารณะหน้า
ประตูเมือง ระหว่างวันที่
25 ธ.ค. – 1 ม.ค.

2561
(บาท)
1,500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,500,000 1,500,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2564
(บาท)
1,500,000 จานวนกิจกรรม จานวนนักท่องเที่ยว
ส่งเสริมการ
และนักลงทุนเพิ่ม
ท่องเที่ยว
มากขึ้นและ
ก่อให้เกิดผลดีกับ
ระบบเศรษฐกิจ

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000
2
2
2
2

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 03)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชมุ ชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มคี ุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดงาน
ประเพณีออกพรรษา
ลอยประทีปบูชา
พุทธกตัญญู

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
สืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้ งถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม
วิถีอีสานอันเป็น
เอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป
2.เพื่อสร้างความรัก
ความสามัคคี ความ
ปรองดอง สมานฉันท์
และความร่วมมือ
ของหน่วยงานทั้ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.ความพึงพอใจ
ร้อยละ 85
2.จานวนกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 13 กิจกรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

2564
(บาท)
100,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1.ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้ งถิ่น
ได้รับการส่งเสริม
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
สืบสานให้คงอยู่
สืบไป
2.เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ในท้องถิ่น
มีความรัก
ความสามัคคี
ความปรองดอง
สมานฉันท์
และเกิดการมี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการ
ศึกษา
เทศบาล
นครขอน
แก่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 03)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชมุ ชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มคี ุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ภาครัฐ ภาคเอกชน
เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น
โดยใช้วฒ
ั นธรรม
ประเพณีเป็นสื่อกลาง
ดารงไว้ซึ่งวิถีชีวติ
อันดีงามของสังคม
ไทย
3.เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม
และสร้างจิตสานึก
และสร้างให้เด็ก
เยาวชน ประชาชน
มีจิตใจที่อ่อนโยน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ส่วนร่วมของ
หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน
3.เด็ก เยาวชน
ประชาชน ได้รับ
การปลูกฝังให้
มีคุณธรรม
จริยธรรม
มีจิตสานึกที่ดี
มีจิตใจที่อ่อนโยน
รู้จักกตัญญูต่อ
ผู้มีพระคุณและ
รักษาสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 03)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชมุ ชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มคี ุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
และรักษาสิ่งแวดล้อม
4.เพื่อเปิดพื้นที่
สาธารณะให้เด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนได้มี
โอกาสแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ใน
ด้านการอนุรักษ์
ฟื้นฟู สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
ศานา
5.เพื่อให้ความรู้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
4.เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ได้รับการปลูกฝัง
ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิต
สานึกที่ดี มีจิตใจที่
อ่อนโยน รู้จัก
กตัญญูต่อผู้มีพะคุณ
และรักษาสิ่งแวด
ล้อม
4.เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ในท้องถิ่น มี
พื้นที่สาธารณะได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 03)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชมุ ชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มคี ุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับความเป็น
มาและความสาคัญ
เกี่ยวกับงานออก
พรรษา
6.เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ในด้าน
การอนุรักษ์ฟื้นฟู
สืบสานขนบธรรม
เนียม ประเพณี และ
ศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
5.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีความรู้ถึง
ความเป็นมาและ
ความสาคัญเกี่ยวกับ
งานออกพรรษา
6.ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 03)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชมุ ชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มคี ุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการจัดงาน
ประเพณีสุดยอด
สงกรานต์อีสาน
เทศกาลดอกคูน
เสียงแคน และถนน
ข้าวเหนียว

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ทกุ ภาคส่วนใน
สังคมมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม ฟื้นฟู สืบสาน
และอนุรักษ์ ไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามให้คงอยู่สืบไป
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป มีจิตสานึกและ
แสดงออกซึ่งความ
กตัญญูกตเวทีต่อญาติ
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ที่ตนเคารพนับถือ
3.เพื่อสร้างความรัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.ความพึงพอใจ
ร้อยละ 85
2.จานวนกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000 400,000 400,000

2564
(บาท)
400,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.ทุกภาคส่วนใน
สานักการ
สังคมได้มีส่วนร่วม
ศึกษา
ในการส่งเสริม
เทศบาล
ฟื้นฟู สืบสาน และ
นครขอน
อนุรักษ์ ไว้ซึ่ง
แก่น
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอีนดีงามให้
คงอยู่สืบไป
2.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป มีจิต
สานึกและแสดงออก
ซึ่งความกตัญญูกต
เวทีต่อญาติผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุที่ตน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 03)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชมุ ชนเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มคี ุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ความสามัคคี ผูกมิตร
ไมตรีระหว่างคนใน
ครอบครัว คนในชุมชน
และหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน
4.เพื่อส่งเสริมรายได้และ
สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น
5.เพื่อส่งเสริมการท่อง
เที่ยวและเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการใช้จ่าย
เงินในเมืองขอนแก่น

รวม

งบประมาณ
โครงการ

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เคารพนับถือ
3.คนในครอบครัว
คนในชุมชน และ
หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน เกิด
ความรัก ความสามัคคี
4.ประชาชนในท้อง
ถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น
5.จังหวัดขอนแก่นมี
การใช้จ่ายเม็ดเงินที่
เพิ่มขึ้น และเศรษฐ
กิจดีขึ้น

500,000 500,000 500,000 500,000
2
2
2
2

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิน่ สี่ ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลนครขอนแก่น
(แบบ ผ.05)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 05)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
450,000,000
1 ค่าก่อสร้างระบบระบายน้้า เพื่อเพิ่ม
ก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนมิตรภาพ ,ถนนหลัง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมด้าน ประสิทธิภาพใน ศูนย์ราชการ,ถนนกสิกรทุ่งสร้าง,ถนนจอมพล
ทิศเหนือและพื้นที่ลุ่มต่้า
การระบายน้้า
,ถนนรอบบึงทุ่งสร้าง ขนาด 2.50x2.50 ม.
เทศบาลนครขอนแก่น
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 5,000 ม.พร้อมงาน
ขุดลอกคลองพร้อมดาดคอนกรีต คลอง
ระบายน้้าช่วงจาก ซ.ประชาสโมสร 38/1 ถึง
หนองเลิงเปือย ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 290
ม.พร้อมท้าการขุดลอกหนองเลิงเปือย พื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 53,940 ตร.ม.

รวม

งบประมาณ
โครงการ

0

-

450,000,000

1

0

0

ตัวชี้วดั
(KPI)
ปัญหาน้้าท่วม
ได้รับการแก้ไข

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความ
ส้านักการช่าง
สะดวกในการสัญจรไปมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิน่ สี่ ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ โครงการพัฒนาทีอ่ งค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นดาเนินการ
โดยไม่ ใช้ งบประมาณ

เทศบาลนครขอนแก่น
(แบบ ผ.06)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 06)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับโครงการพัฒนที่องค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลนครขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารจัดการเก็บขนและ 1.เพื่อเก็บขนและกาจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อให้ถูกหลัก -เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 90,000,000
กาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
สุขาภิบาล
การบริหารจัดการเก็บขน
เทศบาลนครขอนแก่น
2.เพื่อป้องกันปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
และกาจัดขยะมูลติดเชื้อได้
สุขภาพอนามัยของประชาชน
ถูกหลักสุขาภิบาล และไม่มี
3.เพื่อบริหารจัดการเก็บขนเละกาจัดขยะมูลฝอยติด
ขยะติดเชื้อตกค้างส่งผล
เชื้ออย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระทบต่อชุมชนและ
4.เพื่อส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนและ
สิ่งแวดล้อม(เอกชนเป็นผู้
บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ลงทุน)
5.เพื่อนาเทคโนโลยีกาจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสม
มาใช้กับท้องถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
รวม โครงการ

90,000,000

1

ตัวชี้วดั
(KPI)
มีเอกชน
เข้ามา
บริหาร
จัดการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.ป้องกันการเกิดผล
สานักการ
กระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ ช่าง
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน2.การบริหาร
จัดการเก็บขนและกาจัด
ขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

บัญชีสรุปครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้ องถิน่ สี่ ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
(แบบ ผ.07)

บัญชีสรุปครุภัณฑ์ (แบบ ผ.07)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
ปี 2561
แผนงาน

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

58

5,228,600

19

2,628,500

16

2,618,300

18

2,345,400

111

12,820,800

2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

20

15,289,320

19

14,223,820

18

14,223,820

19

14,388,820

76

58,125,780

3 แผนงานการศึกษา
4 แผนงานสาธารณสุข

56

9,096,785

25

3,382,220

24

3,651,150

8

2,022,100

113

18,152,255

44

1,204,440

3

117,000

6

641,600

7

442,800

60

2,405,840

5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 แผนงานเคหะและชุมชน

10

22,833,000

6

24,130,000

6

28,830,000

5

17,030,000

27

92,823,000

7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

17

817,530

16

812,030

16

812030

16

65

3,253,620

8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2

93,000

1

16,000

1

72,000

-

-

4

181,000

9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

5

710,000

3

478,000

-

-

-

-

8

1,188,000

10 แผนงานการเกษตร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 แผนงานการพาณิชย์

16

414,290

5

97,200

2

64,400

1

25,000

24

12 แผนงานงบกลาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55,686,965

97

45,884,770

89

50,913,300

74

37,066,150

รวมทั้งสิ้น

228

812030

488

-

600,890
189,551,185

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
(แบบ ผ.08)

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

-เพื่อให้มีเครื่องมือในการ

1.ตู้เก็บเอกสาร จานวน 6 ตู้
จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ -ปี 2561 จานวน 2 ตู้
-ปี 2562 จานวน 2 ตู้
ตรวจสอบภายใน 1 ตู้
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3 ตู้

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

14,000

14,000

-

14,000 สานักปลัด
เทศบาล

-ปี 2564 จานวน 2 ตู้

ฝ่ายอานวยการ 3 ตู้
-ใช้สาหรับฝ่ายบริหารงาน

2.เก้าอี้ทางาน จานวน 2 ตัว

8,000

-

-

-

ทั่วไป

สานักปลัด
เทศบาล

-เพื่อให้พนักงานได้มีเครื่องมือ 3.เก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ตัว

5,000

-

-

-

ในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

สานักปลัด
เทศบาล

สาหรับฝ่ายอานวยการ
-เพื่อให้มีเครื่องใช้ในการ

4.พัดลมติดตั้งผนัง จานวน

ดูแลห้องน้าห้องประชุม

4 เครื่อง

10,000

-

-

-

สานักปลัด
เทศบาล

นครเป็งจาล
-เพื่อให้มีเครื่องใช้ในการ

5.พัดลมแขวนเพดาน จานวน

ให้บริการการใช้หอ้ งประชุม

4 เครื่อง

นครเป็งจาล

10,000

-

-

-

สานักปลัด
เทศบาล

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์
-เพื่อทดแทนตัวเดิมที่ชารุด

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
6.โต๊ะทางานเหล็ก (มีลิ้นชัก)

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

สานักการคลัง

21,600

จานวน 3 ตัว ๆ ละ 7,200 บาท
-เพื่อทดแทนเก้าอี้ตัวเดิม

7.เก้าอี้สานักงาน แบบหมุน

ที่ชารุด

ตัวละ 2,500 บาท

30,000

12,500

-

-

สานักการคลัง

22,500

9,000

-

-

สานักการคลัง

66,000

44,000

ปี 2561 จานวน 12 ตัว
ปี 2562 จานวน 5 ตัว
-เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร 8.ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนทึบ
ฎีกาเบิกจ่ายเงินและทดแทน

หลังละ 4,500 บาท

หลังเดิมที่ชารุด

ปี 2561 จานวน 5 หลัง
ปี 2562 จานวน 2 หลัง

-เพื่อจัดเก็บใบเสร็จรับเงิน

9.ตู้เหล็กก็บเอกสาร ชนิด 2

เอกสารและข้อมูลจดทะเบียน บานเปิดทึบ สูง 3 ชั้น จานวน
พาณิชย์ ฎีกาต่างๆ และ

หลังละ 5,500 บาท

ทดแทนหลังเดิมที่ชารุด

ปี 2561 จานวน 12 หลัง
ปี 2562 จานวน 8 หลัง
ปี 2563 จานวน 2 หลัง

11,000

22,000 สานักการคลัง

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2564 จานวน 4 หลัง
-เพื่อใช้เก็บเอกสารและข้อมูล 10.ตู้เก็บเอกสาร ชนิดตู้เหล็ก
ทะเบียนทรัพย์สิน

60,000 สานักการคลัง

ชั้นวางเอกสาร 4 ชั้น จานวน
6 หลัง ๆ ละ 10,000 บาท

-เพื่อใช้จัดเก็บสัญญาเช่า

11.ตู้เหล็ก ขนาด 4 ลิ้นชัก จานวน

15,800

-

สานักการคลัง

2 หลัง ๆ ละ 7,900 บาท
-เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชารุด 12.เครื่องพิมพ์เช็ค
จานวน 1 เครื่อง

-

42,000 สานักการคลัง

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่ น
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์ )
13.โต๊ะทางาน จานวน 57 ตัว

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
245,100
-

2564
(บาท)
-

เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
-เพื่อเสริมสร้างสภาพแวด

และแผนงาน
14.เก้าอี้ทางาน จานวน 57 ตัว

142,500

-

-

-

ล้อมและบรรยากาศในการทา
งานและสถานที่ให้บริการ

กองวิชาการ
และแผนงาน

15.โต๊ะ-เก้าอี้ผู้บริหาร จานวน 1 ชุด

13,000

-

-

-

-เพื่อจัดให้มีสิ่งอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองวิชาการ

กองวิชาการ
และแผนงาน

16.ตู้เก็บเอกสาร จานวน 51 ตู้

147,900

-

-

-

บริการ

กองวิชาการ
และแผนงาน

17.ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ จานวน 4 ตู้

16,000

กองวิชาการ
และแผนงาน

18.รถเข็นบรรทุกของล้อยาง

7,000

-

-

-

รุ่นใหญ่ จานวน 2 คัน
19.เครื่องโทรสารชนิดกระดาษ
ธรรมดา จานวน 1 เครื่อง

กองวิชาการ
และแผนงาน

8,000

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่ น
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์ )
20.ชุดเก้าอี้รับแขก จานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
-

2564
(บาท)
-

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองวิชาการ
และแผนงาน

21.เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง

420,000

-

-

-

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด

กองวิชาการ
และแผนงาน

24000 BTU จานวน 15 เครื่อง
22. โต๊ะประชุมแบบพับได้

16,000

-

-

-

จานวน 4 ตัว
23.เก้าอี้สตูลสูง จานวน 6 ตัว

กองวิชาการ
และแผนงาน

7,200

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

24.โต๊ะเอนกประสงค์พบั ได้
จานวน 10 ตัว

20,000

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

1 บริหารงานทั่วไป

หมวด
ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและ

-เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

25.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

วิทยุ

ในชีวติ และทรัพย์สินของ

-เส้นถนนมิตรภาพ จานวน 5 จุด

ประชาชน

กล้อง 23 ตัว

-เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ -ถนนศรีจันทร์ จานวน 8 จุด
กล้อง 26 ตัว
ประชาชน
-เพื่อเป็นการป้องกันและ
ปราบปรามเหตุการณ์ต่างๆ
-เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตารวจ
ในการติดตามผู้กระทาผิด
เป็นประโยขน์ต่อทางราชการ
และประชาชน
-เพื่อแก้ปญ
ั หาด้านการจราจร
เมืองขอนแก่น
-เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
เป็นเมือง Smart City

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

สานักปลัด
เทศบาล

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่ น
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์ )

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

26.ไมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์

เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน

จานวน 2 ชุด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

2564
(บาท)

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

39,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่ น
ที่

แผนงาน

1 บริหารงานทั่วไป

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ

เพื่อให้มียานพาหนะขนส่ง

และขนส่ง

เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์ )
27.รถจักรยานยนต์ จานวน 1 คัน

2561
(บาท)
45,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

2564
(บาท)

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

1 บริหารงานทั่วไป

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ -เพื่อใช้ในการออกสารวจ
เผยแพร่

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
28.กล้องถ่ายรูปดิจิตอล (16 ล้าน

ข้อมูลภาคสนาม สาหรับบันทึก พิกเซล) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
9,000 บาท
ภาพอาคาร โรงเรือน ป้าย
โดยทดแทนเครื่องเดิมที่ชารุด
และให้เพียงพอต่อการใช้งาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

สานักการคลัง

18,000

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่ น
ที่

แผนงาน

หมวด

1 บริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์ )

วัตถุประสงค์

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา

-เพื่อใช้บนั ทึกภาพกิจกรรม

28.กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ

และเผยแพร่

ของเทศบาล ในการเผย

ดิจิตอล จานวน 1 ตัว

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

70,000

2564
(บาท)

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

แพร่ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ

29.กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว

-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

(VDO)

-

-

30,000

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
30.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

66,000

-

66,000

-

จานวน 4 เครื่อง
31.เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบ
ลากจูง จานวน 1 เครื่อง

กองวิชาการ
และแผนงาน

8,000

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

1 บริหารงานทั่วไป

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
32.เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน

ทางาน

สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า

-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์

เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน

รวม 12 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

80,000

48,000

32,000

32,000 สานักปลัด
เทศบาล

-ปี 2561 จานวน 5 เครื่อง
-ปี 2562 จานวน 3 เครื่อง
-ปี 2563 จานวน 2 เครื่อง
-ปี 2564 จานวน 2 เครื่อง
-เพื่อให้พนักงานได้มี

33.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

เครื่องมือในการปฏิบตั ิงาน

สาหรับงานประมวลผล

21,000

-

-

-

สานักปลัด
เทศบาล

ใช้ในห้องประชุมนครเป็งจาล
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

34.เครื่องสารองไฟขนาด 800 VA

ทางาน

รวม 10 เครื่อง

-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

-ปี 2561 จานวน 3 เครื่อง

เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน

-ปี 2562 จานวน 3 เครื่อง
-ปี 2563 จานวน 2 เครื่อง

9,600

9,600

6,400

6,400 สานักปลัด
เทศบาล

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

150,000

-

-

-

สานักปลัด

-ปี 2564 จานวน 2 เครื่อง
-เพื่อสแกนบัตรประวัติ

35.เครื่องสแกนเอกสารขนาด A3

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จานวน 1 เครื่อง สาหรับฝ่าย
และลูกจ้างประจา
-เพิ่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

อานวยการ
36.เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

แบบหมึกพิมพ์ (Ink Jet)

ในการปฏิบตั ิงาน

จานวน 1 เครื่อง สาหรับฝ่าย
การประชุมและกิจการสภา

เทศบาล
7,900

-

-

-

สานักปลัด
เทศบาล

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

1 บริหารงานทั่วไป

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ -เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
38.เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ

ภาษี ให้เพียงพอต่อการ

งานประมวลผล แบบที่ 1

ปฏิบตั ิงานของบุคลากร

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

283,800

283,800

232,200

180,600 สานักการคลัง

3,300

6,600

3,300

3,300 สานักการคลัง

และทดแทนเครื่องเดิมที่ชารุด พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิ
การ สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตามกฏหมาย
เครื่องละ 25,800 บาท
ปี 2561 จานวน 11 เครื่อง
ปี 2562 จานวน 11 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 9 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 7 เครื่อง
-เพื่อใช้สาหรับพิมพ์ภาพ

39.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด

โรงเรือน ป้าย และงานข้อมูล

LED ขาวดา (18หน้า/นาที)

ต่างๆ และทดแทนเครื่องเดิม

เครื่องละ 3,300 บาท

ที่ชารุด

ปี 2561 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2562 จานวน 2 เครื่อง

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

4,300

-

-

สานักการคลัง

7,900

-

-

-

ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 1 เครื่อง
-เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่

40.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

ชารุด

(Inkjet Printer)

-

จานวน 1 เครื่อง
-เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่

41.เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED

ชารุดและเพื่อให้เพียงพอต่อ

ขาวดา (30หน้า/นาที) จานวน

การปฏิบตั ิงานของบุคลากร

5 เครื่อง ราคา 7,900 บาท

15,800

15,800 สานักการคลัง

ปี 2561 จานวน 2 เครื่อง
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 2 เครื่อง
-เพื่อใช้สาหรับงานเก็บ

42.สแกนเนอร์ สาหรับงาน

เอกสารทั่วไป สแกนใบเสร็จ

สานักงาน จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

ค่ารักษาพยาบาลส่ง สปสช.

3,100 บาท

6,200

-

สานักการคลัง

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

-เพื่อใช้สารองไฟ สาหรับ

43.เครื่องสารองไฟ จานวน

เครื่องคอมพิวเตอร์ และ

38 เครื่อง ๆ ละ3,200 บาท

ทดแทนเครื่องเดิมที่ชารุด

ปี 2561 จานวน 11 เครื่อง
ปี 2562 จานวน 11 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 9 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 7 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

35,200

35,200

28,800

22,400 สานักการคลัง

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่ น
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์ )

-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

44.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน

(Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ

-เพื่อจัดให้มีสิ่งอานวยความ

ขนาด A3 จานวน 2 เครื่อง

2561
(บาท)
8,500

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หน่ วยงานที่
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
8,500 กองวิชาการ
และแผนงาน

สะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้
บริการ

45.เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ

-เพื่ออานวยความสะดวก

สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า

ให้กับประชาชนในการเข้าถึง

18.5 นิ้ว) จานวน 9 เครื่อง

80,000

16,000

48,000

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

ข้อมูลข่าวสารและการให้
บริการ

46.เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด

16,000

9,600

9,600

800 VA จานวน 13 เครื่อง
47.คอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน
123 เครื่อง

6,400 กองวิชาการ
และแผนงาน

928,000

899,000

870,000

870,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่ น
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์ )

48.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

2561
(บาท)
21,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

21,000

2564
(บาท)

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-

กองวิชาการ

สาหรับงานประมวลผล จานวน

และแผนงาน

2 เครื่อง
49.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ

23,000

23,000

-

23,000 กองวิชาการ

งานสานักงาน จานวน 3 เครื่อง
50.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด

และแผนงาน
16,000

16,000

-

-

LED ขาวดา แบบ NETWORK

กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่อง
51.เครื่องสแกนเนอร์ จานวน
1 เครื่อง

3,100

-

-

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่ น
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์ )

วัตถุประสงค์

52.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

2561
(บาท)
700,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

2564
(บาท)

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-

กองวิชาการ

แบบที่ 2 จานวน 2 ตัว
53.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

และแผนงาน
13,000

-

-

-

(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง

กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบที่ 1 จานวน 2 อุปกรณ์
54.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิ

40,000

-

-

-

การสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

กองวิชาการ
และแผนงาน

แม่ข่าย (Server) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน
2 ชุด
55.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิ
การสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 150 ชุด

190,000

190,000

190,000

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่ น
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์ )
56.เครื่องพิมพ์วตั ถุ 3 มิติ

2561
(บาท)
80,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

2564
(บาท)

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-

กองวิชาการ

จานวน 2 เครื่อง
57.เครื่องพิมพ์ Multifunction

และแผนงาน
9,600

-

-

จานวน 1 เครื่อง

-

กองวิชาการ
และแผนงาน

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
บัญชีเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
58.จัดทา application
เพื่อการบริการปะชาชน
โดยการจัดจ้าง

100,000

100,000

100,000

100,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่ น
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์ )
59.พัฒนาเว็บไซด์ของเทศบาล

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

2564
(บาท)

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-

กองวิชาการ

นครขอนแก่นให้สามารถรองรับ

และแผนงาน

application และเทคโนโลยี
ที่ทนั สมัย

รวม 59 โครงการ 5,228,600

2,628,500

2,618,300

2,345,400

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

เพื่อใช้ในกิจกรรมฝ่าย

1.ตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด

ป้องกันและบรรเทา

จานวน 1 ตู้

สาธารณภัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

สานักปลัด

5,500

เทศบาล

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

2 แผนงานการรักษา ครุภณ
ั ฑ์
ความสงบภายใน

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ -เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน

2.รถจักรยานยนต์ตรวจการณ์

และขนส่ง

งานเทศกิจ รวม 5 คัน

สายตรวจเทศกิจ ในการจัด
ระเบียบการวางจาหน่ายสินค้า

-ปี 2561 จานวน 2 คัน

ภายในเขตเทศบาลนคร

-ปี 2564 จานวน 3 คัน

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

110,000

-

-

165,000 สานักปลัด
เทศบาล

ขอนแก่น และใช้เป็นรถนา
ขบวนในงานกิจกรรมที่สาคัญ
ของเทศบาลนครขอนแก่น
-เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน

3.รถยนต์ตรวจการณ์ งานเทศกิจ

สายตรวจเทศกิจ ในการจัด

จานวน 1 คัน

950,000

-

-

-

สานักปลัด
เทศบาล

ระเบียบการวางจาหน่ายสินค้า
ภายในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น และใช้เป็นรถนา
ขบวนในงานกิจกรรมที่สาคัญ
ของเทศบาลนครขอนแก่น
-เพื่อให้มีเรือทดแทนเรือเดิม

4.เรืออลูมิเนียม ขนาด 19.5 ฟุต

ที่ชารุดและเสื่อมสภาพ

ระบบส่งกาลัง short tail

1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 สานักปลัด
เทศบาล

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์
-เพื่อใช้ปฏิบตั ิงานกู้ภยั

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

45,000

45,000

45,000

45,000 สานักปลัด

กาลังขับใบพัด 60 แรงม้า
จานวน 1 ลา

-เพื่อความสะดวกในการ
ย้ายเรือท้องแบนในการ

5.เทลเลอร์พว่ งลากเรือ
จานวน 1 คัน

เทศบาล

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ป้องกันการกระแทก
ป้องกันการชารุดของ
ตัวเรือในการจัดเก็บ
-เพื่อเป็นการจัดหาเครื่องมือ

6.รถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิง

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 สานักปลัด

เครื่องใช้ในการป้องกันและ

อเนกประสงค์ จานวน 1 คัน

เทศบาล

ระงับอัคคีภยั ให้เพียงพอ
และเหมาะสมกับประชาชน
ในพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้น
สาหรับสถานีดับเพลิง
หนองแวง

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

-เพื่อใช้ในภารกิจป้องกันและ 7.รถยนต์ดับเพลิงชนิดมีถังน้า
บรรเทาสาธารณภัยของ

ในตัวชนิดความจุไม่น้อยกว่า

เทศบาลนครขอนแก่น

4000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์

-เพื่อเป็นการจัดหาเครื่องมือ

จานวน 1 คัน

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

4,884,000

4,884,000

4,884,000

4,884,000

สานักปลัด
เทศบาล

เครื่องใช้ให้เพียงพอและ
เหมาะกับประชากรในพื้นที่
และสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้น
สาหรับสถานีดับเพลิง
หนองแวง
-เพื่อใช้ในการปฎิบตั ิภารกิจ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

8.รถไฟฟ้าส่องสว่างแบบเสาสูง
ขนาดไม่ต่ากว่า 5 เมตร

ที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ

จานวน 1 คัน

-เพื่อใช้บรรทุกเครื่องสูบน้า

9.รถยนต์กระบะตอนเดียว

เข้าไปสูบน้าท่วมขังและ

4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ

ใช้งานนาขบวนในงาน

เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1,900 ซีซี

เทศกาล งานประเพณี

4 สูบ ดีเซล จานวน 1 คัน

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

สานักปลัด
เทศบาล

610,000

610,000

610,000

610,000 สานักปลัด
เทศบาล

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์
รับคณะศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานอื่นๆ ใช้ตรวจ
อาคารสถานที่ต่างๆ ใช้ใน
โครงการฝึกอบรมต่างๆ

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

10.เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์

ในการปฏิบตั ิงานให้มี

จานวน 4 เครื่อง

ประสิทธิภาพ สาหรับ
สถานีดับเพลิงศรีจันทร์

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

8,500

8,500

8,500

8,500

สานักปลัด
เทศบาล

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและ

เพื่อให้มีเครื่องมือสื่อสาร

11.วิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ

วิทยุ

ในการปฏิบตั ิงานป้องกัน

กาลังส่งไม่ต่ากว่า 5 วัตต์

และบรรเทาสาธารณภัย

พร้อมอุปกรณ์ตัวเครื่อง
รับ/ส่ง วิทยุ VHF/FM
แท่นชาร์จ,เสายาง
แบตเตอรี่แพ็ค,คลิปหลัง,
คู่มือการใช้งาน จานวน 5 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

60,000

60,000

60,000

60,000

สานักปลัด
เทศบาล

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา

-เพื่อใช้ติดตั้งในห้องประชุม 12.เครื่องสมาร์ท TV

และเผยแพร่

งานฝึกอบรมฯ

จานวน 1 เครื่อง
รับประกันอย่างน้อย 1 ปี
โดยบริษทั ผู้ผลิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

26,000

26,000

26,000

26,000

สานักปลัด
เทศบาล

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ 13.ซุ้มโค้งพองลมประชาสัมพันธ์
ในการปฏิบตั ิงานให้มี

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

17,000

17,000

17,000

17,000

สานักปลัด

สาหรับงานพิธี จานวน 1 ชุด

เทศบาล

ประสิทธิภาพ
-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ 14.เครื่องปั้มนาดับเพลิงชนิด
ในการปฏิบตั ิงานให้มี

เครื่องยนต์ดีเซล จานวน

ประสิทธิภาพ

1 เครื่อง

415,000

415,000

415,000

415,000

สานักปลัด
เทศบาล

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์

-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ 15.สายส่งน้้าดับเพลิงพร้อม

เครื่องดับเพลิง

เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน

ข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง

สถานีดับเพลิงศรีจันทร์

ผลิตจากยางสังเคราะห์

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

96,000

96,000

96,000

96,000

ส้านักปลัด
เทศบาล

ขนาด 1 ½ จ้านวน 4 เส้น
ขนาด 2 ½ จ้านวน 5 เส้น
ท้าจากใยสังเคราะห์
ได้มาตรฐาน UL หรือดีกว่า
พร้อมข้อต่อทองเหลืองที่มี
ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร
-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ 16.หมวกกันกระแทก จ้านวน
เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน

6 ใบ ส้าหรับช่วยเหลือผู้ประสบ

ในการช่วยเหลือทางที่สูง

ภัยทางที่สูง

40,920

40,920

40,920

40,920

ส้านักปลัด
เทศบาล

งานระบบความปลอดภัย
งานฝึกอบรมฯ
สถานีดับเพลิงหนองแวง
-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ 17.ฮาร์เนสกู้ภยั ทางสูงชนิด

39,600

39,600

39,600

39,600

ส้านักปลัด

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์
เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

แบบสายรัดเต็มตัว จ้านวน 2 ชุด

เทศบาล

งานระบบความปลอดภัย
ในการช่วยเหลือทางที่สูง
-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ 18.เครื่องดับเพลิงฉีดน้้าแรงดันสูง 450,000
เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน

จ้านวน 1 เครื่อง

ในการระงับเหตุเพลิงไหม้

เป็นอุปกรณ์ AFT ใช้

สถานีดับเพลิงศรีจันทร์

เทคโนโลยีขั้นสูงของอากาศ
พลศาสตร์ ในตัวเครื่องยิง
ประกอบด้วย วาล์ว
(High Speed Valve)
สามารถเปิดและปิดในเวลา
ไม่เกิน 20 มิลิวนิ าที
ท้าแรงดันยิงได้ทลี ะนัด
ก้าหนดปริมาณการยิงได้
ตั้งแต่ 0.25 ลิตร ถึง 1 ลิตร
ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 25 Bar

450,000

450,000

450,000

ส้านักปลัด
เทศบาล

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ -เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ 19.เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ในการบันทึกข้อมูลและ

สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า

รายงานเหตุสาธารณภัย

18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์

ต่างๆ

รวม 4 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

16,000

16,000

16,000

16,000

สานักปลัด
เทศบาล

-ปี 2561 จานวน 1 เครื่อง
-ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง
-ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง
-เพื่อให้มีเครื่องมือ

-ปี 2564 จานวน 1 เครื่อง
20.เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

เครื่องใช้เพียงพอต่อการ

แบบหมึกพิมพ์ ( Ink Jet )

การปฏิบตั ิงาน

รวม 6 เครื่อง
-ปี 2561 จานวน 2 เครื่อง
-ปี 2562 จานวน 2 เครื่อง
-ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง
-ปี 2564 จานวน 1 เครื่อง

15,800

15,800

7,900

7,900

สานักปลัด
เทศบาล

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์อื่น ๆ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

21.โดรนถ่ายภาพ ชุดพร้อมบิน

ในการปฏิบตั ิงานอย่างมี

จานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

50,000

50,000

50,000

50,000

สานักปลัด
เทศบาล

ประสิทธิภาพ

รวม 21 โครงการ

15,289,320

14,223,820

14,223,820

14,388,820

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

3 แผนงานการศึกษา

หมวด

ประเภท

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

-เพื่อใช้ในการจัด

1.โต๊ะเอนกประสงค์หน้าเหล็ก

กิจกรรมของศูนย์

ขนาดไม่น้อยกว่า

เยาวชนและครอบครัว

75x180x75 ซ.ม. 20 ตัว ๆ ละ

เทศบาลนครขอนแก่น
-เพื่อใช้จัดกิจกรรมของ

3,600 บาท จานวน 34 ตัว

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

122,400

-

-

-

สานักการศึกษา

30,000

-

-

-

สานักการศึกษา

ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน
และห้องสมุดเด็กสวนรัชดา
นุสรณ์
- เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เพื่อใช้ในการจัด

2.แท่นกล่าวรายงานแบบ

กิจกรรมของศูนย์

อคีลิค ตัวละ 15,000 บาท

เยาวชนและครอบครัว

จานวน 2 ตัว

เทศบาลนครขอนแก่น

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม

3.ตู้ล๊อคเกอร์ 18 ช่อง

ของศูนย์เยาวชนและ

ตู้ละ 7,000 บาท จานวน 2 ตู้

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

14,000

(บาท)
-

-

-

สานักการศึกษา

27,000

-

-

-

สานักการศึกษา

4,500

-

-

-

สานักการศึกษา

9,000

-

-

-

สานักการศึกษา

ครอบครัวเทศบาลนคร
ขอนแก่น
เพื่อใช้จัดเก็บหนังสือภายใน

4.ซั้นวางหนังสือไม้แบบมี

ห้องสมุดสวนเด็กสวนดอกคูน

แผ่นหลัง ตัวละ 4,500 บาท

และห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ จานวน 6 ตัว

เพื่อใช้จัดเก็บหนังสือภายใน

5.ชั้นวางหนังสือเหล็กหน้า

ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน

เดียวแบบไม่มีแผ่นหลัง
ตัวละ 4,500 บาท จานวน 1 ตัว

เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารภายใน

6.ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน

ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน

เปิด ตัวละ 4,500 บาท
ปี 2561 จานวน 2 ตัว

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

เพื่อใช้งานภายในห้อง

7.พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด

สมุดเด็กสวนดอกคูน

ไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว ราคา

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)
-

(บาท)
-

หลัก

6,000

(บาท)
-

สานักการศึกษา

14,000

-

-

-

สานักการศึกษา

14,000

-

-

-

สานักการศึกษา

8,200

-

-

-

สานักการศึกษา

ตัวละ 2,000 บาท จานวน 3 ตัว
เพื่อใช้ติดประกาศประชา

8.บอร์ดติดประกาศ

สัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุด

ราคาตัวละ 7,000 บาท

เด็กสวนดอกคูนและห้อง

จานวน 2 ตัว

สมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์
เพื่อใช้ในการขนหนังสือ

9.รถเข็นหนังสือ

จัดเก็บบนชั้นของห้องสมุด

ราคาคันละ 7,000 บาท

ดอกคูนและห้องสมุดเด็ก

จานวน 2 คัน

สวนรัชดานุสรณ์
เพื่อใช้เก็บเอกสารสาคัญ
เกี่ยวกับผู้เรียน

10.ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน
2 ตอน พร้อมลิ้นชักเก็บของ ราคา
ชุดละ 8,200 บาท จานวน 1 หลัง

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

-เพื่อจัดเก็บเอกสารสาคัญ

11.ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด

ภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

บานเลื่อนกระจก ราคา

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)
-

(บาท)

(บาท)

หลัก
สานักการศึกษา

6,700

3,350

(บาท)
-

-

12,000

6,000

-

สานักการศึกษา

-

4,000

-

-

สานักการศึกษา

หลังละ 3,350 บาท
ปี 2562 จานวน 2 หลัง
ปี 2563 จานวน 1 หลัง
- เพื่อจัดเก็บสื่อการเรียน

12.ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด

การสอนให้เป็นระเบียบ

2 บานเปิด ราคาหลังละ

สะดวกต่อการนาเอามาใช้

6,000 บาท
ปี 2562 จานวน 2 หลัง
ปี 2563 จานวน 1 หลัง

- เพื่อเป็นที่จัดเก็บของใช้

13.ชั้นไม้อเนกประสงค์ 6 ช่อง

ที่จาเป็นสาหรับเด็ก

ราคาหลังละ 800 บาท
จานวน 5 หลัง

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

- เพื่อระบายอากาศและ

14.พัดลมดูดอากาศ

กลิ่นในห้องครัว

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)
-

(บาท)

(บาท)
-

(บาท)
-

หลัก
สานักการศึกษา

-

-

โรงเรียนเทศบาล

1,500

พร้อมติดตั้ง ราคาตัวละ
1,500 บาท จานวน 1 ตัว
- เพื่อให้มีโต๊ะพับขาคู่

15.โต๊ะพับขาคู่ขนาด

ขาพับที่เพียงพอต่อการใช้

กว้าง 60 ยาว 150

งานในโรงเรียน

ราคาตัวละ 2,500 บาท

250,000

-

สวนสนุก

จานวน 100 ตัว
- เพื่อทดแทนโต๊ะทางาน

16.โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้

ของครูที่พงั ชารุดใช้งาน

ราคาตัวละ 2,640 บาท

ไม่ได้

ขนาด 120x60x75 ซ.ม. หรือ
มากกว่า จานวน 10 ชุด

-

-

-

26,400 โรงเรียนเทศบาล
คุ้มหนองคู

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)
-

หลัก

17.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส

(บาท)
-

(บาท)

- เพื่อใช้ใส่เอกสารของ

(บาท)
-

งานวิชาการ

ราคาตัวละ 7,200 บาท

72,000

โรงเรียนเทศบาล
คุ้มหนองคู

จานวน 10 ตัว
- เพื่อใส่หนังสือและสื่อ

18.ตู้เหล็กวางหนังสือ 3 ช่อง

ของศูนย์การเรียนรู้อาเซียน

ราคาตัวละ 3,900 บาท

-

-

58,500

-

โรงเรียนเทศบาล
คุ้มหนองคู

จานวน 15 ตัว
- เพื่อใช้ในงานเอกสาร

19.เครื่องพิมพ์สาเนาระบบ

การสาเนาเอกสารที่มี

ดิจิตอล ราคา 65,000 บาท

จานวนมาก เช่น จัดทา

จานวน 1 ชุด

-

-

65,000

-

โรงเรียนเทศบาล
คุ้มหนองคู

สาเนาข้อสอบของการสอบ
ในภาคเรียนต่างๆ
- เพื่อทดแทนพัดลมตัวเก่า

20.พัดลมเพดาน ขนาด 18 นิ้ว

ที่ชารุดใช้การไม่ได้ และ

พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

อาจเป็นอันตรายต่อผู้

ราคาตัวละ 2,200 บาท

ใช้งาน

จานวน 70 ตัว

154,000

-

-

-

โรงเรียนเทศบาล
คุ้มหนองคู

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

หลัก

-เพื่อใช้ในการจัดประชุม

21.เก้าอี้จัดเลี้ยงมีพนักพิง

37,500

โรงเรียนเทศบาล

ผู้ปกครอง อบรมสัมมนา

ขนาดกว้าง 43 ซ.ม. ยาว 57 ซ.ม.

และจัดกิจกรรมต่างๆของ

สูง 88 ซ.ม. ขาเหล็กเหลี่ยม

ทางโรงเรียนและการบริ

พิงเหลี่ยมมุมโค้ง หุ้มหนังเทียม

การหน่วยงานภายใน

ซ้อนเก็บได้ ราคาตัวละ 750 บาท

เทศบาล

จานวน 50 ตัว

-เพื่อใช้ในการจัดประชุม

22.โต๊ะพับสแตนเลส

ผู้ปกครอง อบรมสัมมนา

หน้าโต๊ะโฟไมก้าสีขาวแบบ

บ้านโนนทัน

และจัดกิจกรรมต่างๆของ

เหลี่ยม ขนาดกว้าง 60 ซ.ม.

-โรงเรียนเทศบาล

ทางโรงเรียนและบริการ

ยาว 180 ซ.ม. สูง 75 ซ.ม.

บ้านสามเหลี่ยม

หน่วยงานภายในเทศบาล

ราคาตัวละ 2,200 บาท

-เพื่อให้มีจานวนเก้าอี้บนุ วม

จานวน 90 ตัว
23.เก้าอี้บนุ วมสาหรับใช้ในห้อง

สาหรับใช้ในห้องประชุมที่

ประชุม ราคาตัวละ 650 บาท

เพียงพอต่อการใช้งาน

จานวน 50 ตัว

บ้านโนนทัน

198,000

32,500

-

-

-

-

-

-

-โรงเรียนเทศบาล

โรงเรียนเทศบาล
บ้านสามเหลี่ยม

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

-เพื่อให้ครูและบุคลากรมีโต๊ะ 24.โต๊ะทางานครูพร้อมเก้าอี้
ทาหน้าที่เพียงพอ

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)
66,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

หลัก

125,000

-

-

-

โรงเรียนเทศบาล
บ้านตูม

85,000

-

-

-

โรงเรียนเทศบาล
บ้านตูม

ระดับ 6-8 จานวน ราคาชุดละ

โรงเรียนเทศบาล
บ้านตูม

5,500 บาท จานวน 12 ชุด
- เพื่อใช้เป็นโต๊ะจัดกิจกรรม

25.โต๊ะอเนกประสงค์ขนาด

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

65x75x180 พื้นไม้อเมก้าหน้า

- เพื่อใช้ในงานด้านวิชาการ

ไม่น้อยกว่า 15 ม.ม. ราคาตัวละ

ธุรการ

2,500 บาท จานวน 50 ชุด

- เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มน้าที่
2.เพื่อให้มีที่ดื่มน้าที่เพียงพอ
สะอาด

26.เครื่องกรองน้าระบบ Ro 3
ขั้นตอน ปริมาณไม่น้อยกว่า
1000 ลิตร/วันพร้อมติดตั้ง
ราคาเครื่องละ 85,000 บาท
จานวน 1 เครื่อง

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ 27.เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง
เพียงพอ
-เพื่อใช้ในกิจกรรมการ

28.โต๊ะคอมพิวเตอร์

เรียนการสอนห้องวิทยา

ตัวละ 2,500 บาท

ศาสตร์ ห้องโสตทัศนุปกรณ์

ปี 2561 จานวน 2 ตัว

ห้องปฏิบตั ิการสอนกลุ่ม

ปี 2562 จานวน 2 ตัว

สาระสังคมศึกษาฯ และ

ปี 2563 จานวน 2 ตัว

ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
-เพื่อใช้ในโรงอาหารนักเรียน

29.โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สาหรับ

ระดับอนุบาล

อนุบาล ชุดละ 3,500 บาท
ชุด 1 ประกอบด้วย
โต๊ะ ขนาด 120x60x50 ซ.ม.
1 ตัว เก้าอี้ ขนาด
120x30x30 ซ.ม. จานวน 2 ตัว
รวม 20 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

โรงเรียนเทศบาล
บ้านตูม

5,000

5,000

-

โรงเรียนเทศบาล

99,000

5,000

บ้านศรีฐาน

70,000

-

-

-

โรงเรียนเทศบาล
บ้านศรีฐาน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

- เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม

30.โต๊ะอเนกประสงค์หน้าฟอเมก้า

ต่าง ๆ ของโรงเรียนเทศบาล

ขาว ขนาด 75x150x75 ซ.ม.

บ้านศรีฐาน

ตัวละ 3,000 บาท จานวน 20 ตัว

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

โรงเรียนเทศบาล

60,000

บ้านศรีฐาน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

3 แผนงานการศึกษา

หมวด

ประเภท

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

- เพื่อให้เด็กนั่งรับประทาน
อาหารกลางวัน

31. โต๊ะ-เก้าอี้กิจกรรมอนุบาล
ราคาชุดละ 3,500 บาท

- เพื่อใช้นั่งทากิจกรรมต่างๆ

จานวน 3 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)
10,500

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

หลัก
สานักการศึกษา

300,000

300,000

300,000

300,000 โรงเรียนเทศบาล

ภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
- เพื่อให้นักเรียนมี

32. โต๊เก้าอี้นักเรียน สาหรับ

โต๊ะเก้าอี้ที่เพียงพอ

นักเรียนประถมศึกษา

ทดแทนส่วนที่ชารุด

ราคาชุดละ 1,500 บาท

สวนสนุก

ปี 2561 จานวน 200 ชุด
ปี 2562 จานวน 200 ชุด
ปี 2563 จานวน 200 ชุด
- เพื่อทดแทนโต๊ะ เก้าอี้

33. โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ไม้

ของนักเรียนเดิมที่ชารุด

สาหรับนักเรียนประถมศึกษา

และไม่สามารถใช้งานได้

มีรายละเอียด คือ โต๊ะขนาดสูง

เพื่ออานวยความสะดวก

67 ซ.ม. เก้าอี้ สูง 38 ซ.ม.

58,800

58,800

-

-

โรงเรียนเทศบาล
สวนสนุก

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์
เรียนรู้ของนักเรียน

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

140,000

-

140,000

-

โรงเรียนเทศบาล
สามเหลี่ยม

160,000

-

160,000

-

โรงเรียนเทศบาล
สามเหลี่ยม

ชุดละ 980 บาท
ปี 2561 จานวน 60 ชุด
ปี 2562 จานวน 60 ชุด

- เพื่อให้มีจานวนโต๊ะเก้าอี้

34. โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับชั้น

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ประถมศึกษา ราคาชุดละ
ที่เพียงพอต่อจานวนนักเรียนที่ 1,400 บาท
เพิ่มขึ้น

ปี 2561 จานวน 100 ชุด
ปี 2563 จานวน 100 ชุด

- เพื่อให้มีจานวนโต๊ะเก้าอี้

35. โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับชั้น

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา ราคาชุดละ

ที่เพียงพอต่อจานวนนักเรียนที่ 1,600 บาท
เพิ่มขึ้น

ปี 2561 จานวน 100 ชุด
ปี 2563 จานวน 100 ชุด

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

- เพื่อให้มีโต๊ะพร้อมเก้าอี้เรียน 36. โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับ
ที่พยี งพอต่อนักเรียน

ประถมศึกษา ราคาชุดละ

- เพื่อการจัดการเรียน

1,200 บาท จานวน 150 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)
180,000

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

โรงเรียนเทศบาล
บ้านตูม

การสอนมีประสิทธิภาพ
- เพื่อใช้ในกิจกรรมการ

37. โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน

เรียนการสอนระดับมัธยม

ระดับมัธยมศึกษา ชุดละ

ศึกษา

1,300 บาท จานวน 150 ชุด

195,000

-

-

-

โรงเรียนเทศบาล
บ้านศรีฐาน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

3 แผนงานการศึกษา

หมวด

ประเภท

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

- เพื่อทดแทนเครื่องตัดหญ้า

38.เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า

เดิมที่ชารุดไม่สามารถใช้

2 ข้อแข็ง เครื่องยนต์เบนซิล

งานได้

4 จังหวะ จานวน 1 เครื่อง

-.เพื่อจัดระบบน้าบาบัดน้าเสีย 39.จัดซื้อเครื่องปั้มน้า
นากลับมาใช้ในโรงเรียนซึ่ง
ทดแทนเครื่องเดิมที่ชารุด
ไม่สามารถซ่อมแซมได้

จานวน 1 ชุด ติดตั้งที่สวนเกษตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

โรงเรียนเทศบาล

9,790

คุ้มหนองคู

-

6,820

-

-

โรงเรียนเทศบาล
คุ้มหนองคู

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

3 แผนงานการศึกษา

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและ

- เพื่อใช้ในการรักษาความ

40.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

วิทยุ

ปลอดภัยของห้องสมุดเด็ก

ชนิดเครือข่าย ราคาชุดละ

สวนรัชดานุสรณ์

17,000 บาท จานวน 1 ชุด

- เพื่อใช้ในการจัด

41.เครื่องเสียงแบบลากจูง

กิจกรรมของศูนย์

แบบเสียบแบตเตอรี่

เยาวชนและครอบครัว

ราคาเครื่องละ 5,000 บาท

เทศบาลนครขอนแก่น

จานวน 1 เครื่อง

- เพื่อทดแทนของเดิมที่
ชารุด

42.กล้องวงจรปิด Analog HD
13 ล้านพิกเซล จานวน 10 ตัว

- เพื่อเป็นการดูแลความ

ติดรอบบริเวณโรงเรียนแทน

ภัยภายในโรงเรียน

ตาแหน่งเดิมและเพิ่มเติมจุดใหม่
จานวน 10 ตัว

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

17,000

-

-

-

สานักการศึกษา

5,000

-

-

-

สานักการศึกษา

89,965

-

-

-

โรเงรียนเทศบาล
คุ้มหนองคู

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

- เพื่อใช้สาหรับการจัด

43.ชุดเครื่องเสียงพร้อมลาโพง

กิจกรรมการเรียนการสอน

กลางแจ้ง จานวน 1 ชุด ประกอบ

ในสนามกลางแจ้งที่มี

ด้วย ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง

จานวนคนเยอะเพื่อความ

ชุดเล็ก ตู้ลาโพง พร้อมขยายเสียง

สะดวกและพร้อมในการ

12 นิ้ว, ขาตั้งลาโพง, มิกเซอร์,

จัดกิจกรรม

Free สายลาโพง 15 เมตร 2 เส้น

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

โรเงรียนเทศบาล

36,000

คุ้มหนองคู

จานวน 1 ชุด
- เพื่อใช้สาหรับการจัด

44. ตู้ลาโพงขยายเสียงเคลื่อน

กิจกรรมการเรียนการสอน

ที่พร้อมไมค์ไร้สาย 1 ชุด

ในห้องเรียนพิเศษต่างๆ

ใช้ในห้องเรียนพิเศษและ

รวมไปถึงกลางแจ้งใน

กิจกรรมกลางแจ้งขนาดย่อย

กิจกรรมขนาดย่อย

จานวน 1 ชุด

- เพื่อทดแทนแผงโซล่าเซล

45. แผงโซล่าเซลล์

เดิมที่ชารุดและใช้ในการ

ราคาชุดละ 78,000 บาท

จัดการเรียนรู้ของพลังงาน

จานวน 1 ชุด

ทดแทน

-

-

-

4,600 โรเงรียนเทศบาล
คุ้มหนองคู

-

78,000

-

-

โรเงรียนเทศบาล
คุ้มหนองคู

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

- เพื่อใช้ในการจัดการเรียน

46. โทรทัศน์จอแบน ขนาด

การสอนโดยผ่านสื่อภาพ

ไม่ต่ากว่า 19 นิ้ว ราคาเครื่องละ

เสียง

3,400 บาท จานวน 5 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

โรเงรียนเทศบาล

17,000

คุ้มหนองคู

- เพื่อการให้นักเรียนได้
เรียนรู้ในสื่อจริงและดึงดูด
ความสนใจของนักเรียน
- เพื่อให้มีอุปกรณ์

47. โทรทัศน์ (Smart TV) ขนาด

อิเล็กทรอนิกส์ที่ทนั สมัย ใช้ใน 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์และการ
การจัดกิจกรรมการเรียนการ

ติดตั้ง สาหรับใช้ในการจัด

สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ราคาเครื่องละ 30,000 บาท
ปี 2561 จานวน 15 เครื่อง
ปี 2562 จานวน 15 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 15 เครื่อง

450,000

450,000

450,000

-

โรเงรียนเทศบาล
บ้านสามเหลี่ยม

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

- เพื่อให้นักเรียน ครูและ

48.ชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง

บุคลากรในการจัดกิจกรรม

พร้อมอุปกรณ์ ราคาชุดละ

กลางแจ้ง

170,000 บาท จานวน 1 ชุด

- เพื่อใช้ในกิจกรรมการ

49. เครื่องขยายเสียง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)
-

(บาท)
170,000

(บาท)
-

(บาท)
-

หลัก

16,000

16,000

16,000

-

เรียนการสอนห้องวิทยาศาสตร์ (Power Mixer) แบบ Stereo
ห้องโสตทัศนุปกรณ์

กาลังขับไม่น้อยกว่า 250W

ห้องปฏิบตั ิการสอนกลุ่ม

เครื่องละ 8,000 บาท

สาระสังคมศึกษาฯ และ

ปี 2561 จานวน 2 เครื่อง

ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์

ปี 2562 จานวน 2 เครื่อง

โรงเรียนเทศบาล
บ้านตูม
โรงเรียนเทศบาล
บ้านศรีฐาน

ปี 2563 จานวน 2 เครื่อง
50. ลาโพงแบบติดผนัง
แบบ 2 ทาง พร้อมขาแขวน
ราคาตู้ละ 2,000 บาท
ปี 2561 จานวน 8 ตู้
ปี 2562 จานวน 8 ตู้
ปี 2563 จานวน 8 ตู้

16,000

16,000

16,000

-

โรงเรียนเทศบาล
บ้านศรีฐาน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
51. ไมโครโฟนไร้สายแบบ'ไมค์คู่
UHF Wireless Microphone
ราคาชุดละ 6,000 บาท
ปี 2561 จานวน 2 ชุด
ปี 2562 จานวน 2 ชุด
ปี 2563 จานวน 2 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

12,000

12,000

-

โรงเรียนเทศบาล

12,000

บ้านศรีฐาน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

3 แผนงานการศึกษา

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
เผยแพร่

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
52.กล้องถ่ายรูป พร้อมวีดิโอ

การเรียนการสอนของ

ขนาด 20.8 ล้านพิกเซล

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อใช้สร้าง

จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

18,400 โรงเรียนเทศบาล
คุ้มหนองคู

สื่อวิดีทศั น์ ในห้องเรียนไอที
ใช้การจัดการเรียนการสอน

53. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

เพื่อฉายสื่อวิดีโอต่างๆกระตุ้น

พร้อมจอรับภาพ เพื่อติดตั้ง

ในการเรียนรู้ของนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ ราคาชุดละ

-

-

-

66,000 โรงเรียนเทศบาล
คุ้มหนองคู

22,000 บาท จานวน 3 ชุด
เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียน

54. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

การสอนห้องวิทยาศาสตร์

3,200 ANSL Lumens

ห้องโสตทัศนุปกรณ์

เครื่องละ 32,000 บาท

ห้องปฏิบตั ิการสอนกลุ่ม

ปี 2561 จานวน 2 เครื่อง

สาระสังคมศึกษาฯ และ

ปี 2562 จานวน 2 เครื่อง

ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์

ปี 2563 จานวน 2 เครื่อง

64,000

64,000

64,000

-

โรงเรียนเทศบาล
บ้านศรีฐาน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
55. จอรับภาพ (ไฟฟ้า) ขนาด

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

20,800

20,800

-

โรงเรียนเทศบาล

20,800

120นิ้ว ชุดละ 10,400 บาท

บ้านศรีฐาน

ปี 2561 จานวน 2 ชุด
ปี 2562 จานวน 2 ชุด
ปี 2563 จานวน 2 ชุด
56. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
เครื่องละ 24,000 บาท
ปี 2561 จานวน 2 เครื่อง
ปี 2562 จานวน 2 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 2 เครื่อง

48,000

48,000

48,000

-

โรงเรียนเทศบาล
บ้านศรีฐาน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

3 แผนงานการศึกษา

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ - เพื่อใช้แยกเด็กที่ไม่สบาย
หรือการแพทย์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
57.เตียงเหล็ก 3.5 ฟุต

ออกจากเด็กที่ปกติ

พร้อมที่นอน ชุดละ 3,600 บาท

- เพื่อให้เด็กได้มีที่พกั ผ่อน

จานวน 2 ชุด

เวลาไม่สบาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)
7,200

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

หลัก
สานักการศึกษา

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

3 แผนงานการศึกษา

หมวด

ประเภท

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์
งานบ้านงานครัว

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

- เพื่อใช้ในกิจกรรมของ

58. คูลเลอร์น้าแสตนเลส มีฝาปิด

ศูนย์เยาวชนและครอบครัว

แบบก๊อกคู่ ความจุไม่น้อยกว่า

เทศบาลนครขอนแก่น

39 ลิตร ราคาถังละ 3,500 บาท

เด็ก
- เพื่อความเป็นระเบียบ

จ้านวน 2 ถัง
59.ชั้นอลูมิเนียม 4 ชั้น
คว่า้ ถาด ขนาด 80 ซ.ม.
ราคาอันละ 1,390 บาท

เรียบร้อย

จ้านวน 7 อัน

- เพื่อใส่น้าดื่มส้าหรับเด็ก

60.คูลเลอร์น้าแสตนเลส มีฝาปิด

- เพื่อให้เด็กมีน้าดื่มที่

ก๊อกเดี่ยว ราคาถังละ 3,500 บาท
จ้านวน 1 ถัง

- เพื่อสุขอนามัยที่ดีส้าหรับ

สะอาด
- เพื่อใช้ในการซักที่นอน
และผ้าห่มเด็กนักเรียน

61.เครื่องซักผ้าอัตโนมัติฝาบน
ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ก.ก.
ราคาเครื่องละ 12,000 บาท
จ้านวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

7,000

-

-

-

ส้านักการศึกษา

9,730

-

-

-

ส้านักการศึกษา

-

-

-

3,500 ส้านักการศึกษา

-

-

12,000

-

ส้านักการศึกษา

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

-เพื่อใช้ส้าหรับการจัดเก็บ

62.ตู้ครัวอลูมิเนียม ขนาด

อุปกรณ์เครื่องครัว

ไม่น้อยกว่า 100x50x120 ซ.ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

4,500

-

-

-

ส้านักการศึกษา

-

9,000

-

-

โรงเรียนเทศบาล

ราคาหลังละ 4,500 บาท
จ้านวน 1 หลัง
- เพื่อใช้ทดแทนตู้เย็น

63.ตู้เย็น 2 ชั้น ความจุ 6.8 คิว

เครื่องเดิมที่ช้ารุด ใช้ในการ

ราคาเครื่องละ 9,000 บาท

เก็บของสดหรืออาหาร

จ้านวน 1 เครื่อง

คุ้มหนองคู

ต่าง ๆ ให้สดและสะอาด
- เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มน้้าที่
2.เพื
่อให้มีที่ดื่มน้้าที่เพียงพอ
สะอาด

64.เครื่องกรองน้้าระบบ Ro 3
ขั้นตอน ปริมาณไม่น้อยกว่า
1000 ลิตร/วันพร้อมติดตั้ง
ราคาเครื่องละ 85,000 บาท
จ้านวน 1 เครื่อง

85,000

-

-

-

โรงเรียนเทศบาล
บ้านตูม

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

3 แผนงานการศึกษา

หมวด

ประเภท

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ดนตรีและ
นาฎศิลป์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

นักเรียนมีเครื่องดนตรี

65. เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต

เพียงพอสาหรับการเรียนและ

สาหรับใช้ในการประกวด

การฝึกซ้อมในการแข่งขัน

จานวน 1 ชุด

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

66. เครื่องดนตรีวงดุริยางค์

เครื่องดนตรีวงดุริยางค์ให้กับ

- เมโลเดียน 27 คีย์

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

จานวน 5 ตัว ๆ ละ 1,450 บาท

ที่ชารุดและขาดแคลนเครื่อง

- เมโลเดียน รุ่น MX-32C

ดนตรีบางชนิด เพื่อใช้ใน

จานวน 5 ตัว ๆ ละ 1,550 บาท

กิจกรรมหน้าเสาธง และ

- กลองสแนร์มาร์ชชิ่ง

กิจกรรมต่าง ๆ

จานวน 2 ตัว ๆ ละ 21,000 บาท
- ชุดสายสะพายสาหรับ
กลองใหญ่ อลูมิเนียม
จานวน 2 อันๆละ 3,400 บาท
- ฉาบกลองชุด ขนาด 18 นิ้ว
จานวน 2 อัน ๆ ละ 1,650 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

3,442,600

-

-

-

โรงเรียนเทศบาล
วัดกลาง

-

67,100

-

-

โรงเรียนเทศบาล
คุ้มหนองคู

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

- ใช้ประกอบการเรียน

67.เครื่องดนตรีคีย์บอร์ด 1 ชุด

การสอนในระดับชั้น

ขนาด 61 ขนาดคีย์มาตรฐาน

อนุบาล

ไม่น้อยกว่า 128 โฟลิโฟนี
จอ LED COLOR 786 Voice
พร้อมชุดเครื่องเสียง จานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)
72,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

หลัก
โรงเรียนเทศบาล
บ้านโนนทัน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

3 แผนงานการศึกษา

หมวด

ประเภท

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

- เพื่อใช้ประกอบกล้อง

68.จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 18.5 นิ้ว

วงจรปิดในอาคาร

ราคาจอละ 3,300 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

6,600

-

-

-

สานักการศึกษา

10,000

-

-

-

สานักการศึกษา

7,900

-

-

-

สานักการศึกษา

7,900

7,900

-

สานักการศึกษา

จานวน 2 จอ
- เพื่อใช้ประกอบเครื่อง

69.เครื่องสารองไฟ ขนาด 1200 w

คอมพิวเตอร์และกล้อง

ราคาตัวละ 5,000 บาท

วงจรปิดในอาคาร

จานวน 2 ตัว

- เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม

70.เครื่องพิมพ์ multifunction

ของศูนย์เยาวชนและครอบครัว แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคาตัวละ
เทศบาลนครขอนแก่น

7,900 บาท จานวน 1 ตัว

- เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม

71.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด

ของศูนย์เยาวชนและครอบครัว LED ขาวดา ราคาตัวละ
เทศบาลนครขอนแก่น

7,900 บาท
ปี 2561 จานวน 7 เครื่อง
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง

55,300

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

- เพื่อใช้ในการจัด

72.เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ

กิจกรรมของศูนย์

สานักงาน ราคาเครื่องละ

เยาวชนและครอบครัว

16,000 บาท

เทศบาลนครขอนแก่น

ปี 2561 จานวน 118 เครื่อง

- เพื่อให้บริการสืบค้น

ปี 2562 จานวน 119 เครื่อง

ทรัพยากรภายในห้องสมุด

ปี 2563 จานวน 101 เครื่อง

เด็กสวนดอกคูนและห้อง

ปี 2564 จานวน 100 เครื่อง

สมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์
- เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่
ชารุดและเพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการทางาน
- เพื่อจัดพิมพ์ใบงานแบบ
ฝึกเพื่อพัฒนาผู้เรียน
- เพื่อจัดพิมพ์แบบประเมิน
พัฒนาการผู้เรียน
- เพื่อจัดทาสื่อการเรียน

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

1,888,000 1,904,000 1,616,000 1,600,000 สานักการศึกษา

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

88,000

66,000

-

สานักการศึกษา

การสอนเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน
- เพื่อจัดทาเอกสารงาน
ธุรการต่าง ๆ ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 73.เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1
ทางาน
- เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่

ราคาเครื่องละ 22,000 บาท

ชารุดใช้การไม่ได้
- เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียน

ปี 2561 จานวน 3 เครื่อง
ปี 2562 จานวน 4 เครื่อง

การสอนห้องวิทยาศาสตร์

ปี 2563 จานวน 3 เครื่อง

ห้องโสตทัศนุปกรณ์
ห้องปฏิบตั ิการสอนกลุ่ม
สาระสังคมศึกษาฯ และ
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์

66,000

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

- เพื่อใช้ในงานจัดทาสื่อ

74.เครื่องคอมพิวเตอร์

ภาพนิ่งสื่อมัลติมีเดียสาหรับ

ราคาเครื่องละ 55,000 บาท

งานในฝ่ายการศึกษานอก

จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

55,000

-

-

-

สานักการศึกษา

16,000

9,600

9,600

3,200 สานักการศึกษา

-

-

ระบบ
- เพื่อใช้งานสาหรับฝ่าย

75.เครื่องสารองไฟ ขนาด

การศึกษานอกระบบ
- เพื่อใช้ในกิจกรรมการ

800 VA
ราคาเครื่องละ 3,200 บาท

เรียนการสอนห้องวิทยา

ปี 2561 จานวน 5 เครื่อง

ศาสตร์หอ้ งโสตทัศนุปกรณ์

ปี 2562 จานวน 3 เครื่อง

ห้องปฏิบตั ิการสอนกลุ่ม

ปี 2563 จานวน 3 เครื่อง

สาระสังคมศึกษาฯ และ

ปี 2564 จานวน 1 เครื่อง

ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
- เพื่อทดแทนเครื่องเดิม

76.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

ที่ชารุด

ราคาเครื่องละ 12,000 บาท

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จานวน 1 เครื่อง
ปฏิบตั ิงานได้อย่างรวดเร็ว

-

12,000

สานักการศึกษา

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

- เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่เกิด

77.อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

จากการแสกนเอกสาร

ราคาเครื่องละ 15,000 บาท

ได้แก่ ก.พ.7 ของพนักงาน

จานวน 1 เครื่อง

ครูเทศบาล ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกัน การชารุดของ
เอกสารฉบับจริง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

สานักการศึกษา

-

15,000

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ั ฑ์ ครุภณ
3 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณ
ั ฑ์อื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนระดับอนุบาล

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
78.เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

โรงเรียนเทศบาล

450,000

ได้ฝึกทักษะกล้ามเนื้อ ส่งเสริม ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 930x710x455 ซ.ม.

บ้านโนนทัน

พัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ ปูพื้นบล็อกยางพารารองรับ
สังคมและสติปญ
ั ญา

เครื่องเล่นสนามทั้งหมด
จานวน 1 ชุด

เพื่อพัฒนาศักยภาพทาง

79.เครื่องเล่นสนามแบบพลาสติก

ด้านร่างกายของนักเรียน

กลางแจ้ง ขนาด ยาว 550xกว้าง

ระดับชั้นอนุบาล

760xสูง 320 ซ.ม. 1 ชุด

140,000

-

-

-

บ้านศรีฐาน

ด้วย สไลเดอร์ ท่อลอดคู่ ชิงช้า
และปีนป่าย ชุดละ 140,000 บาท
จานวน 1ชุด

รวม 79 โครงการ

โรงเรียนเทศบาล

9,096,785

3,382,220

3,651,150

2,022,100

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน
4 แผนงาน
สาธารณสุข

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์

-เพื่อใช้ในสานักงาน

1.โต๊ะคอมพิวเตอร์

สานักงาน

ศูนย์บริการสาธารณสุข/

ขนาด 80x60x75 ซม.

ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ

จานวน 6 ตัว ตัวละ

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

สานักการ

9,000

สาธารณสุขฯ

1,500 บาท
-เพื่อให้ผู้มารับบริการ

2.เครื่องปรับอากาศขนาด

ในสานักงาน/ศูนย์บริการ

30,000 BTU ชนิดแขวน

148,000

37,000

74,000

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

สาธารณสุขได้รับความสะดวก (มีระบบฟอกอากาศ)
สบาย

รวมค่าติดตั้ง
เครื่องละ 37,000 บาท
ปี 2561 จานวน 4 เครื่อง
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2563 จานวน 2 เครื่อง

-เพื่อให้ผู้มารับบริการ

3.เครื่องปรับอากาศ ขนาด

ในศูนย์บริการ

24,000 BTU ชนิดแขวน

สาธารณสุขได้รับ

จานวน 1 เครื่อง

ความสะดวกสบาย

30,000

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ผู้มารับบริการใน

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
4.เครื่องปรับอากาศขนาด

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

24,000

48,000

ศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับ 15,000 BTU ชนิดแขวน
ความสะดวกสบาย

สานักการ
สาธารณสุขฯ

รวมค่าติดตั้ง
เครื่องละ 24,000 บาท
ปี 2561 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 2 เครื่อง

-เพื่อใช้เก็บเอกสาร

5.ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต

วัสดุอุปกรณ์ในสานักงาน

ขนาดไม่น้อยกว่า

ศูนย์บริการสาธารณสุขและ

118.8x40x87.7 ซ.ม. ตู้ละ

ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ

3,350 บาท จานวน 7 ตู้

-เพื่อใช้เก็บเอกสาร

6.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

วัสดุอุปกรณ์ในศูนย์สร้างสุข

10 ลิ้นชัก ตู้ละ 2,750 บาท

ผู้สูงอายุและศูนย์บริการ

จานวน 4 ตู้

สาธารณสุข

23,450

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

11,000

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

-เพื่อใช้ในห้องนวดแผนไทย

7.ตู้วางรองเท้าแบบไม้

ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ

4 ชั้น ตู้ละ 1,200 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

สานักการ

2,400

สาธารณสุขฯ

จานวน 2 ตู้
-เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิ

8.โต๊ะทางาน ขนาด 120x

งานในศูนย์สร้างสุข

60x75 ซ.ม. พร้อมเก้าอี้

ผู้สูงอายุ

ชุดละ 2,640 บาท

13,200

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

จานวน 5 ชุด
-เพื่อให้ผู้รับบริการ

9.เก้าอี้รอตรวจชนิด 4 ที่นั่ง

นั่งรอรับบริการใน

ชุดละ 2,200 บาท

ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ

จานวน 5 ชุด

-เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิ

10.เก้าอี้สานักงานมีล้อเลื่อน

งานในศูนย์สร้างสุข

ตัวละ 1,400 บาท

ผู้สูงอายุ

จานวน 7 ตัว

11,000

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

9,800

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

-เพื่อให้ผู้รับบริการ

11.ชุดโซฟารับแขกพร้อม

นั่งรอรับบริการใน

โต๊ะกลาง จานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

สานักการ

50,000

สาธารณสุขฯ

ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ
-เพื่อให้ผู้รับบริการ

12.เก้าอี้อเนกประสงค์

นั่งรอรับบริการใน

โครงขาเหล็ก เบาะกว้าง

ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ

มีแขน ตัวละ 1,150 บาท

18,400

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

จานวน 16 ตัว
-เพื่อใช้เก็บเอกสาร

13.ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ

วัสดุอุปกรณ์ในศูนย์สร้างสุข

5 ฟุต ไม่รวมฐานรองตู้

ผู้สูงอายุ

สีครีม จานวน 1 ตัว

-เพื่อใช้เก็บเอกสาร

14.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก

วัสดุอุปกรณ์ในศูนย์สร้างสุข

5 ฟุต ไม่รวมฐานรองตู้

ผู้สูงอายุ

สีครีม จานวน 1 ตู้

3,900

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

4,200

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

-เพื่อใช้ในห้องนวด

15.ตู้ล๊อคเกอร์แบบ 12 ประตู

แพทย์แผนไทย

สีครีม จานวน 1 ตู้

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

สานักการ

7,000

สาธารณสุขฯ

ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ
-เพื่อใช้ในห้องนวด

16.ตู้แขวนเสื้อ ลายไม้สีโอ้ค

แพทย์แผนไทย

ตู้ละ 3,500 บาท

ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ

จานวน 2 ตู้

-เพื่อใช้เก็บเอกสาร

17.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

วัสดุอุปกรณ์ในศูนย์สร้างสุข

7 ลิ้นชัก จานวน 1 ตู้

7,000

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

1,540

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

ผู้สูงอายุ
-เพื่อใช้เก็บเอกสาร

18.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

วัสดุอุปกรณ์ในศูนย์สร้างสุข

4 ลิ้นชัก ตู้ละ 3,900 บาท

ผู้สูงอายุ

จานวน 2 ตู้

7,800

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

-เพื่อใช้เก็บอุปกรณ์

19.ตู้บานเลื่อนสูงกระจก

ในศูนย์สร้างสุขฯ

4 ชั้น จานวน 1 ตัว

-เพื่อใช้ในห้องสันทนาการ

20.โต๊ะทางานสีโอ๊ค

ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ

หัวมุมโต๊ะไม่แหลม ตัวละ

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

สานักการ

4,500

สาธารณสุขฯ
44,000

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

5,500 บาท จานวน 8 ตัว
-เพื่อใช้ในห้องสันทนาการ

21.เก้าอี้บหุ นังเทียมสีครีม

ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ

แบบหมุนรอบ 360 องศา

115,200

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

ตัวละ 2,400 บาท จานวน
48 ตัว
-เพื่อใช้ในห้องสันทนาการ

22.ชุดรับแขกหวายเทียม

ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ

พร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด

12,500

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

-เพื่อใช้ปฏิบตั ิงาน

23.โต๊ะทางานรูปตัวแอล

ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ

ตัวละ 5,990 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

สานักการ

11,980

สาธารณสุขฯ

จานวน 2 ตัว
-เพื่อใช้ในการประชุม

24.เก้าอี้พลาสติกสีขาว

จัดกิจกรรมในศูนย์สร้างสุข

มีพนักวางแขน ติดแผ่น

ผู้สูงอายุ

กันลื่น ตัวละ 250 บาท

12,500

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

จานวน 50 ตัว
-เพื่อความปลอดภัย

25.เครื่องกล้องวงจรปิด

ของศูนย์บริการสาธารณสุข

ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายในอาคาร
(Indoor Fixed Network
Camera) ชุดละ 17,000 บาท
จานวน 2 ชุด

34,000

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

-เพื่อความปลอดภัย

26.เครื่องกล้องวงจรปิด

ของศูนย์บริการสาธารณสุข

ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภานนอก
อาคาร (Outdoor Fixed
Network Camera) ชุดละ
22,000 บาท จานวน 2 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

สานักการ

44,000

สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน
4 แผนงาน
สาธารณสุข

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์

-เพื่อติดตั้งรถพ่นสารเคมี

27.วิทยุซีดี พร้อมเครื่องเสียง

ไฟฟ้าและวิทยุ

ให้ข้อมูลข่าวสารการป้องกัน ติดรถยนต์ จานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

สานักการ

15,000

สาธารณสุขฯ

ควบคุมโรคติดต่อ
-เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม

28.ชุดลาโพงพร้อมไมโครโฟน

ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ

จานวน 1 เครื่อง

5,000

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน
4 แผนงาน
สาธารณสุข

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์

-เพื่อใช้จัดกิจกรรม

29.จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า

โฆษณาและ

ในห้องสันทนาการ

ขนาดจอ 150 นิ้ว

เผยแพร่

ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ

จานวน 1 จอ

-เพื่อใช้จัดกิจกรรม

30.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค

ในห้องสันทนาการ

เตอร์ XGA 3,200 ANSI

ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ

Lumen จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

สานักการ

23,500

สาธารณสุขฯ

35,000

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน
4 แผนงาน
สาธารณสุข

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์

-เพื่อใช้ในการให้

31.เครื่องกรอฟันแบบตั้งพื้นและ

วิทยาศาสตร์

บริการประชาชนใน

เคลื่อนที่ได้พร้อมโคมไฟ

หรือการแพทย์ งานทันตกรรม

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

200,000

สานักการ
สาธารณสุขฯ

จานวน 1 เครื่อง

-เพื่อใช้ในการให้

32.เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า

บริการประชาชนใน

ปี 2561 จานวน 1 เครื่อง

งานทันตกรรม

ปี 2564 จานวน 1 เครื่อง

-เพื่อใช้ในการให้

33.ยูนิตทันตกรรม

บริการประชาชนใน

จานวน 1 ชุด

งานทันตกรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา

25,000

-

-

25,000

สานักการ
สาธารณสุขฯ

-

-

420,000

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน
4 แผนงาน
สาธารณสุข

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์

เพื่อใช้ในศูนย์สร้างสุข

34.ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด

งานบ้านงาน

สูงอายุ

7.1 คิว เครื่องละ 8,590 บาท

ครัว

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

สานักการ

25,770

สาธารณสุขฯ

จานวน 3 เครื่อง
35.เครื่องทาน้าเย็น-น้าร้อน
เครื่องละ 45,000 บาท
จานวน 1 เครื่อง

45,000

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน
4 แผนงาน
สาธารณสุข

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์

-เพื่อให้พนักงานมี

36.เครื่องคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

เครื่องมือใช้ในการ

สาหรับงานสานักงาน

ปฏิบตั ิงานอย่าง

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

เพียงพอ

นิ้ว) เครื่องละ 16,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

160,000

64,000

64,000

80,000

สานักการ
สาธารณสุขฯ

ปี2561 จานวน 10 เครื่อง
ปี2562 จานวน 4 เครื่อง
ปี2563 จานวน 4 เครื่อง
ปี2564 จานวน 5 เครื่อง
-เพื่อให้พนักงานมี

37.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ

เครื่องมือใช้ในการ

งานประมวลผลแบบที่ 2

ปฏิบตั ิงานอย่าง

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

เพียงพอ

ปี2563 จานวน 1 เครื่อง
ปี2564 จานวน 1 เครื่อง

-

-

30,000

30,000

สานักการ
สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

-เพื่อให้พนักงานมี

38.เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องมือใช้ในการ

แบบพกพา (notebook)

ปฏิบตั ิงานอย่าง

ปี 2561 จานวน 1 เครื่อง

เพียงพอ

ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง

-เพื่อให้พนักงานมี

39.เครื่องพิมพ์Multifunction

เครื่องมือใช้ในการ

ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED

ปฏิบตั ิงานอย่าง

ขาวดาเครื่องละ 9,600 บาท

เพียงพอ

ปี 2561 จานวน 3 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

สานักการ

16,000

16,000

สาธารณสุขฯ

28,800

-

9,600

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

ปี 2563 จานวน 1 เครื่อง
-เพื่อให้พนักงานมี

40.เครื่องพิมพ์ Multifunction

เครื่องมือใช้ในการ

ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

ปฏิบตั ิงานอย่าง
เพียงพอ

17,000

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

-เพื่อให้พนักงานมี

41.เครื่องพิมพ์แบบ Laser ชนิด

เครื่องมือใช้ในการ

LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)

ปฏิบตั ิงานอย่าง

เครื่องละ 3,300 บาท

เพียงพอ

จานวน 3 เครื่อง

-เพื่อให้พนักงานมี

42.เครื่องพิมพ์แบบ Laser ชนิด

เครื่องมือใช้ในการ

LED ขาวดา (30 หน้า/นาที)

ปฏิบตั ิงานอย่าง

เครื่องละ 7,900 บาท

เพียงพอ

จานวน 2 เครื่อง

-เพื่อให้พนักงานมี

43.เครื่องพิมพ์ Multifunction

เครื่องมือใช้ในการ

แบบฉีดหมึก (inkjet)

ปฏิบตั ิงานอย่าง

เครื่องละ 7,900 บาท

เพียงพอ

ปี 2561 จานวน 2 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 2 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

สานักการ

9,900

สาธารณสุขฯ

15,800

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

15,800

-

-

15,800

สานักการ
สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

-เพื่อใช้ในการพิมพ์

44.เครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม

สติ๊กเกอร์ ใบเสร็จ

Dot Matrix printer แคร่สั้น

ในศูนย์สร้างสุขผู้สูง

เครื่องละ 22,000 บาท

อายุและศูนย์บริการ

ปี 2561 จานวน 2 เครื่อง

สาธารณสุข

ปี 2563 จานวน 2 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

44,000

-

44,000

44,000

สานักการ
สาธารณสุขฯ

ปี 2564 จานวน 2 เครื่อง
-เพื่อให้พนักงานมี

45.จอภาพ LCD หรือ LED

เครื่องมือใช้ในการ

ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5

ปฏิบตั ิงานอย่าง

นิ้ว จานวน 1 จอ

3,300

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

เพียงพอ
-เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน

46.เครื่องสแกนเนอร์สาหรับ

ในศูนย์สร้างสุขผู้สูง

งานเก็บเอกสารระดับศูนย์

อายุ

บริการ แบบที่ 1 เครื่องละ
20,000 บาท จานวน 2 เครื่อง

40,000

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่ แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

-เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน

47.เครื่องสารองไฟคอม

ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ

พิวเตอร์ ขนาด 800 VA

ศูนย์บริการสาธารณสุข

เครื่องละ 3,200 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

สานักการ

19,200

สาธารณสุขฯ

จานวน 6 เครื่อง

รวม 47 โครงการ

1,204,440

117,000

641,600

442,800

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

6 แผนงานเคหะ
และชุมชน

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์

วัตถุประสงค์
-ทดแทนรถขยะที่มีอายุ

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
1.รถเก็บขนขยะแบบอัดท้าย

ยานพาหนะและ การใช้งานนาน สภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 14 ลบ.ม.

ขนส่ง

ปี 2561 จานวน 4 คัน

ทรุดโทรม

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

11,700,000

สานักการ

15,600,000

11,700,000

11,700,000

สาธารณสุขฯ

ปี 2562 จานวน 3 คัน
ปี 2563 จานวน 3 คัน
ปี 2564 จานวน 3 คัน
-ทดแทนรถบรรทุกเทท้าย

2.รถบรรทุก 6 ล้อ เทท้าย ติดตั้ง

อเนกประสงค์ที่มีอายุการ

เครนพร้อมที่คีบกลีบบัว

-

6,000,000

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

ใช้งานนาน สภาพทรุดโทรม จานวน 2 คัน
3.รถเก็บขนขยะแบบอัดท้าย

-

-

11,000,000

-

ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม.

สานักการ
สาธารณสุขฯ

จานวน 5 คัน
-ทดแทนรถขยะที่มีอายุ

4.รถยนต์บรรทุกน้าอเนกประสงค์

การใช้งานนาน สภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

ทรุดโทรม

จานวน 1 คัน

-

-

-

2,200,000

สานักการ
สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

-เพื่อใช้ในการในการตัดแต่ง 5.รถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้ง
ต้นไม้หรือใช้ในภารกิจอื่น

เครนไฮดรอลิก ชนิดพับเก็บหลัง

ของสานักการช่าง

เก๋งได้ พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กล๊าส

-เพื่อใช้ขนย้ายเศษวัสดุหรือ 6.รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

2,500,000

-

สานักการช่าง

1,075,000

-

-

-

สานักการช่าง

688,000

-

-

-

สานักการช่าง

34,000

-

-

-

สานักการช่าง

เศษวัชพืชต่าง ๆ และเพื่อใช้ 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
จัดเตรียมสถานที่ต่าง ๆ

ไม่ต่ากว่า 3,000 ซีซี

-เพื่อใช้ในงานตรวจการจ้าง 7.รถบรรทุก (ดีเซล)
โครงการต่าง ๆ

ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (cab)

-เพื่อใช้ในงานตรวจการจ้าง 8.หลังคารถบรรทุก
โครงการต่าง ๆ

ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

6 แผนงานเคหะ
และชุมชน

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

9.ถังขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า

งานบ้านงานครัว

จัดเก็บขยะในชุมชน

660 ลิตร จานวน 20 ถัง/ปี

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

240,000

240,000

240,000

240,000

สานักการ
สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

6 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

หมวด
ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

-เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ าน

10.รถฟาร์มแทรคเตอร์ชนิดขับเคลือ่ น

ของงานสวนสาธารณะ

4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า

-เพื่อรวบรวมนาเสียจาก

11.ค่าจัดซือเครื่องสูบนาเสีย

ชุมชนเข้าสูร่ ะบบบาบัด

ขนาด 1,980 ลบ.ม./ช.ม.

ก่อนปล่อยออกสูแ่ หล่งนา

พร้อมติดตัง จานวน 2 เครื่อง

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

สานักการช่าง

2,800,000

-

590,000

-

2,800,000 สานักการช่าง

ธรรมชาติ
-เพื่อปรับปรุงคุณภาพนา

12.ค่าซือเครื่องเติมอากาศ

ในแหล่งนาสาธารณะ

แบบฟองละเอียด ขนาด 2 แรงม้า

90,000

90,000

90,000

90,000 สานักการช่าง

พร้อมติดตัง
-เพื่อใช้ในการระบาย

13.เครื่องสูบนา แบบหอยโข่ง

ท่วมขังบนผิวจราจร

ขนาด 6 นิว จานวน 10 เครื่อง

-เพื่อใช้ในการระบาย

14.เครื่องสูบนา แบบท่อพญานาค

ท่วมขังบนผิวจราจร

ขนาด 12 นิว จานวน 5 เครื่อง

2,500,000

-

-

-

สานักการช่าง

2,000,000

-

-

-

สานักการช่าง

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

6 เคหะและชุมชน

หมวด
ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและ

15.รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลือ่ น

ซ่อมบารุงผิวจราจร

4 ล้อ จานวน 1 คัน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

สานักการช่าง

-

3,300,000 3,300,000

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

6 แผนงานเคหะ
และชุมชน

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์

ทดแทนของเดิมที่มีอายุ

16.เครื่องคอมพิวเตอร์ สานักงาน

คอมพิวเตอร์

การใช้งานนาน

จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

สานักการ

16,000

รวม 16 โครงการ 22,833,000 24,130,000

สาธารณสุขฯ

28,830,000 17,030,000

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

7 แผนงานสร้างความ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน -ติดตั้งระบบปรับอากาศภายใน
1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
เข้มแข็งของชุมชน
สานักสวัสดิการสังคมและศูนย์เพื่อนใจ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
วัยรุ่น เพื่อเป็นการบริการแก่ประชาชน ประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราช
ที่มาติดต่อราชการ และสมาชิกที่

การในสานักสวัสดิการสังคม

มาติดต่อราชการ และสมาชิกที่มาทา

และชุมชนเขตเทศบาล 95 ชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

153,000 153,000 153,000 153,000 สานักสวัสดิการ
สังคม

กิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์ฯ สาหรับใช้ใน
-กิจกรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนคร 2.เต็นท์ผ้าใบ

105,000 105,000 105,000 105,000 สานักสวัสดิการ

ขอนแก่น หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ

สังคม

เทศบาลฯ
-เพื่อใช้สาหรับกิจกรรมใน

3.โต๊ะอเนกประสงค์ หน้าเหล็ก

108,000 108,000 108,000 108,000 สานักสวัสดิการ

ชุมชนเขตเทศบาลนครขอน

สังคม

แก่น หรือภารกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับเทศบาลฯ
-เพื่อใช้ในกิจกรรมของส่วนพัฒนา

4.ตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด

ชุมชน

จานวน 1 ตู้

5,500

-

-

-

สานักสวัสดิการ
สังคม

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

7 แผนงานสร้างความ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา -เพื่อจัดซื้อรถเข็นประกอบอาชีพ
เข้มแข็งของชุมชน
1.ขนาดรถ 140x70 x 80 ซ.ม.

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
5.รถเข็นประกอบอาชีพ
เพื่อใช้สาหรับฝึกอบรมอาชีพภายใต้

2.ขนาดล้อ 24 นิ้ว

โครงการกองทุนตั้งตัว ให้กับ

3.มีหลังคา

คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

32,000

32,000

32,000

32,000 สานักสวัสดิการ
สังคม

4.ปีก 3 ด้าน หุ้มด้วยอะลูมิเนียม
5.ตู้ด้านล่างเป็นอะลูมิเนียม มีประตู
เปิด-ปิด
6.พื้นด้านบนเป็นสแตนเลส
-เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ตัดผม (บาร์เบอร์)
ให้กับคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

6.เก้าอี้ตัดผม (บาร์เบอร์)
เพื่อใช้สาหรับฝึกอบรมอาชีพภายใต้

1.ความสูงปรับ : 25cm

โครงการกองทุนตั้งตัว ให้กับ

2.ที่นั่งขนาดใหญ่และกว้าง

คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

3.มีที่เท้าแขน
4.พนักพิงปรับความลาดเอียงได้
5.มีที่รองเท้า
7.มีที่หนุนศรีษะ

5,900

5,900

5,900

5,900 สานักสวัสดิการ
สังคม

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์
-เพื่อจัดซื้อเตาแก๊สพร้อมหัวเตา

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

1.หัวปรับ ไฮสปีด

7.เตาแก๊สพร้อมหัวเตา
เพื่อใช้สาหรับฝึกอบรมอาชีพภายใต้

2.สายแก๊ส 3/8 นิ้ว

โครงการกองทุนตั้งตัว ให้กับ

3.ห้วเตาไฮสปีดขนาดเตาไฮสปีด

คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

2,500

2,500

2,500

2,500 สานักสวัสดิการ
สังคม

กะทะเตาที่ 10.5 นิ้ว
4.หัวเตาไฟ 5 นิ้ว
ปอกรัดสาย size 00 13-20
-เพื่อจัดซื้อเครื่องกรอกครีม
ใช้มือโยกในการเอาครีมลงหลอด

8.เครื่องกรอกครีม
เพื่อใช้สาหรับฝึกอบรมอาชีพภายใต้

น้าหนักในการบรรจุได้ 5-50 กรัม

โครงการกองทุนตั้งตัว ให้กับ

ตัวกรวยด้านบน กว้าง 11.5 นิ้ว

คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

ลึก 18 นิ้ว ตัวเครื่องฐานกว้าง 8 นิ้ว
ยาว 9 นิ้ว สูง 28.5 นิ้ว หัวบรรจุ
หลอด มีให้ 2 ตัว คือ ขนาด 3 ม.ม.
และขนาด 5 ม.ม.

14,400

14,400

14,400

14,400 สานักสวัสดิการ
สังคม

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์
-เพื่อจัดซื้อเครื่องปั่นสาหรับปั่น

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ส่วนผสมทีมีหลายอย่างให้

9.เครื่องปั่น เพื่อใช้สาหรับฝึกอบรม
อาชีพภายใต้โครงการกองทุนตั้งตัว

ผสมกันอย่างละเอียด

ให้กับคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

6,000

6,000

6,000

6,000 สานักสวัสดิการ
สังคม

1.ต้องมีความจุ 1.5 ลิตร
2.ปรับความเร็วอย่างน้อย 2 ระดับ
3.กาลังไฟ 220-240v
-เพื่อจัดซื้อเครื่องซีนปากถุงสาหรับ 10.เครื่องซีนปากถุง
ปิดปากถุงไม่ให้ฝุนละอองและวัตถุ เพื่อใช้สาหรับฝึกอบรมอาชีพภายใต้
อื่น ๆ เข้าปนเปื้อน ประกอบด้วย

โครงการกองทุนตั้งตัว ให้กับ

1.ขนาดรอยซีนแถบ 5 ม.ม.

คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

7,800

7,800

7,800

7,800 สานักสวัสดิการ
สังคม

2.โครงสร้างเหล็ก
3.แท่นวางเป็นแสตนเลส
4.ซีนปากถุงไม่ต่ากว่า 35 ซ.ม.
5.ซีลได้ทั้งถุง PP ถุงพลาสติกขนาด
หนา/บาง/ถุงฟอลย์ได้
6.ซีลได้ทั้งถุงเปียก/ถุงแห้ง/ถุงเปื้อน

.

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์
น้ามัน
-เพื่อสนับสนุนให้กับชุมชนใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

11.โต๊ะพับหน้าเหล็ก 4 ฟุต
เพื่อใช้สาหรับฝึกอบรมอาชีพภายใต้
โครงการกองทุนตั้งตัว ให้กับ
คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

2,550

2,550

2,550

2,550 สานักสวัสดิการ
สังคม

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

7 แผนงานสร้างความ ค่าครุภณ
ั ฑ์
เข้มแข็งของชุมชน

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์

เพื่อใช้ในกิจกรรมของชุมชน

12.เครื่องขยายเสียงและ

ไฟฟ้าและวิทยุ

เช่น ใช้ในการประชาสัมพันธ์

อุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง

ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ให้ครอบคลุมใน
ชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

224,300

224,300

224,300

224,300 สานักสวัสดิการ
สังคม

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

7 แผนงานสร้างความ ค่าครุภณ
ั ฑ์
เข้มแข็งของชุมชน

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนฟื้นฟูความเป็นอยู่
ผู้สุงอายุผู้พกิ ารและผู้ทพุ พลภาพ
หรือการแพทย์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
13.รถเข็นชนิดนั่ง แบบพับได้
ผู้สูงอายุ ผู้พกิ ารและผู้ทพุ พลภาพ

ให้สามารถอยู่ภาพ ให้สามารถอยู่ใน ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
ชุมชนและสังคมได้อย่างอบอุ่นและ นครขอนแก่น
มีความสุข

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)
34,000

(บาท)
34,000

(บาท)
34,000

(บาท)
หลัก
34,000 สานักสวัสดิการ
สังคม

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

7 แผนงานสร้างความ ค่าครุภณ
ั ฑ์
เข้มแข็งของชุมชน

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์ดนตรี

ใช้ในกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ

14.กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า พร้อมขาตั้ง

และนาฏศิลป์

วัยรุ่น สาหรับเยาวชนที่มีความ

ใช้งานในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

สนใจในกิจกรรมด้านดนตรี

สานักสวัสดิการสังคม

เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประ
โยชน์ ตลอดจนสมาชิกศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นที่มาดาเนินกิจ
กรรมด้านดนตรีในห้วงปิดภาค
เรียน

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

16,080

16,080

16,080

16,080 สานักสวัสดิการ
สังคม

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

7 แผนงานสร้างความ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์
ใช้ในสานักสวัสดิการสังคม
เข้มแข็งของชุมชน
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ -เพือ่ เป็นการพัฒนาเครื่องมือ

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
15.เครื่องคอมพิวเตอร์

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

64,000

64,000

64,000

ใช้งานในสานักสวัสดิการสังคม

64,000 สานักสวัสดิการ
สังคม

เครื่องใช้ในสานักงานให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา ตลอดจนเป็นการ
พัฒนาให้มีครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ
ใช้ในสานักสวัสดิการสังคม
-เพื่อเป็นการพัฒนาเครื่องมือ

16.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/

เครื่องใช้ในสานักงานให้มี

ชนิด LED ขาวดา ใช้งานใน

ประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน

สานักสวัสดิการสังคม

ตลอดเวลา ตลอดจนเป็นการ
พัฒนาให้มีครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ

23,700

23,700

23,700

23,700 สานักสวัสดิการ
สังคม

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ใช้ในสานักสวัสดิการสังคม

17.เครื่องสารองไฟฟ้า

-เพื่อเป็นการพัฒนาเครื่องมือ

ขนาด 800 VA ใช้งานใน

เครื่องใช้ในสานักงานให้มี

สานักสวัสดิการสังคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

12,800

12,800

12,800

12,800 สานักสวัสดิการ
สังคม

ประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา ตลอดจนเป็นการ
พัฒนาให้มีครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ

รวม 17 โครงการ

817,530

812,030

812,030

812,030

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

8 แผนงานการศาสนา ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ประเภท
ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

สานักการศึกษา

-

สานักการศึกษา

เพือ่ ใช้ในงานพิธีการ
งานศาสนา และงานประเพณี
ต่าง ๆ

1.โต๊ะพับอเนกประสงค์
หน้าเหล็กพ่นสีจานวน 20 ตัว
ตัวละ 3,600 บาท
ปี 2561 จานวน 20 ตัว
ปี 2563 จานวน 20 ตัว

72,000

-

เพือ่ ใช้ในงานพิธีการ
งานศาสนา และงานประเพณี
ต่าง ๆ

2.ชุดรับแขกไม้สกั เบาะบุนวม
ด้วยหนัง เบาะหนังถอดได้
พร้อมโต๊ะกลาง สีเบาะหนัง
เลือกได้ จานวน 1 ชุด

21,000

-

72,000

-

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

8 แผนงานการศาสนา ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
วัฒธรรมและ
นันทนาการ

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ - เพือ่ ใช้งานพิมพ์ในงานกีฬา 3.คอมพิวเตอร์ จานวน 1 ชุด
และนันทนาการ
- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การทางานด้านกีฬาให้สูงขึ้น

รวม 3 โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

สานักการศึกษา

-

93,000

16,000

16,000

72,000

-

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

9 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ -เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของ 1.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
บุคคลากรสานักการช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

68,000

68,000

-

-

สานักการช่าง

110,000

110,000

-

-

สานักการช่าง

300,000

300,000

-

-

สานักการช่าง

สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่มี
ลิขสิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย
ราคา 6,800 บาทต่อชุด
จานวน 10 ชุด

-เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของ 2.ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
บุคคลากรสานักการช่าง

ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย
ราคา 11,000 บาทต่อชุด
จานวน 10 ชุด

-เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของ 3.ชุดโปรแกรมสาหรับใช้ออกแบบ
บุคคลากรสานักการช่าง

ก่อสร้าง ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 50,000 บาทต่อชุด
จานวน 6 ชุด

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

-เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของ 4.เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
บุคคลากรสานักการช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

116,000

-

-

-

สานักการช่าง

116,000

-

-

-

สานักการช่าง

-

-

ประมวลผล แบบที่ 2 *(จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
ราคา 29,000 บาทต่อชุด
จานวน 4 ชุด

-เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของ 5.เครื่องสารองไฟฟ้า
บุคคลากรสานักการช่าง

ขนาด 800 VA ราคา 3,200 บาท
ต่อชุด จานวน 4 ชุด

รวม 5 โครงการ

710,000

478,000

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

11 การพาณิชย์

หมวด

ประเภท

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

-ติดตั้งใหม่ เพื่อเพิ่มความ

1.กล้องวงจรปิด 1 ชุด 16 กล้อง

ปลอดภัยในทรัพย์สิน ของ

พร้อมติดตั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

สานักการ

94,000

สาธารณสุขฯ

ประชาชน
-ติดตั้งใหม่ เพื่อเพิ่มความ

2.กล้องวงจรปิด 1 ชุด 8 กล้อง

ปลอดภัยในทรัพย์สิน ของ

พร้อมติดตั้ง

48,000

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

ประชาชน
-ทดแทนของเดิมที่ชารุด

3.ทีวี LED ขนาด 32 นิ้ว 2 เครื่อง

13,000

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

-ทดแทนของเดิมที่ชารุด

4.พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จานวน 4 ตัว
ตัวละ 1,250 บาท

5,000

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุขฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

11 เทศพาณิชย์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ.08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
เพื่อใช้ในสานักงาน
ให้การปฏิบตั ิงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

5.เก้าอี้ มีพนักพิง หมุนรอบได้
จานวน 5 ตัว
ไม่มีในบัญชีเกณฑ์ราคากลาง
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สถานธนานุบาล
แห่งที่ 1

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

11 เทศพาณิชย์

หมวด

ประเภท

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-เพื่อจัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง

6.จัดซื้อเก้าอี้แถว 4 แถว

จานวน 10 ชุด

จานวน 10 ชุด ไว้ให้บริการ

ขนส่ง

ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ

สานักปลัด

สถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง

เทศบาล

25,000

25,000 งานกิจการ

2 สถานี
-เพื่อใช้ติดห้องธุรการทดแทน 7.เครื่องปรับอากาศแบบแยก
เครื่องเก้าที่ชารุดและบริการ

70,000

-

-

-

ส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอก

งานกิจการ
ขนส่ง

ประชาชนที่มาติดต่อประสาน อากาศ จานวน 2 เครื่อง

สานักปลัด

งาน

เครื่องละ 35,000 บาท

เทศบาล

-เพื่อใช้ในงานกิจการขนส่ง

8.เก้าอี้สานักงาน จานวน 8 ตัว

สานักปลัดเทศบาล

ตัวละ 2,500 บาท

20,000

-

-

-

งานกิจการ
ขนส่ง
สานักปลัด
เทศบาล

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

-ใช้ในงานฝ่ายส่งเสริระบบ

9.เครื่องโทรสาร

การขนส่งในการรับส่งแฟ็กซ์

จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

งานกิจการ

4,000

ขนส่ง

เอกสารทางราชการ

สานักปลัด

ในการปฏิบตั ิงาน

เทศบาล

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

11 แผนงานการพาณิชย์ ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร

และวิทยุ

ให้ประชาชนรับทราบ

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
10.เครื่องเสียง 4 ลาโพง 1 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

สานักการ

9,000

สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ. 08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

11 แผนงานการพาณิชย์ ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ทดแทนของเดิมที่ชารุดเสียหาย 11.ปั๊มนาอัตโมนัติ ขนาด 15 นิว

งานบ้านงานครัว และสารองขณะส่งซ่อม

กาลังไฟฟ้า 1 เฟส

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

-

สานักการ

13,790

สาธารณสุขฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

11 เทศพาณิชย์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ.08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
-เพื่อใช้ในงานบัญชี
และงานธุรการ

12.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
จานวน 1 เครื่อง

-เพื่อใช้ออกตั๋วจานา
และใบเสร็จรับเงิน

13.เครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม
แคร่สั้น จานวน 2 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,300
-

44,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สถานธนานุบาล
แห่งที่ 1

-

สถานธนานุบาล
แห่งที่ 1

-เพื่อใช้ในงานรับจานา 14.เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
บัญชีและธุรการ
จานวน 2 เครื่อง

-

-

58,000

-

สถานธนานุบาล
แห่งที่ 1

-เพื่อใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องหากระบบ
ไฟฟ้าขัดข้อง

-

-

6,400

-

สถานธนานุบาล
แห่งที่ 1

15.เครื่องสารองไฟฟ้า
จานวน 2 เครื่อง

บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

11 เทศพาณิชย์

หมวด
ครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพือ่ ใช้งานในระบบรับจานา 16.เครื่องคอมพิวเตอร์
งานบัญชีและธุรการ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

29,000

29,000

-

-

สาหรับงานสานักงาน

รับผิดชอบหลัก
สถานธนานุบาล
แห่งที่ 2

จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
ปี 2561 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง
-เพือ่ ใช้งานในการออกตั๋ว

17.เครื่องปริ๊นเตอร์ แบบหัวเข็ม

รับจานาและใบเสร็จรับเงิน

ปี 2561 จานวน 1 เครื่อง

22,000

22,000

-

-

สถานธนานุบาล
แห่งที่ 2

ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง
-เพือ่ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 18.เครื่องสารองไฟฟ้า
หากมีระบบไฟฟ้าขัดข้อง

ขนาด 800AV
ปี 2561 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2562 จานวน 1 เครื่อง

3,200

3,200

-

-

สถานธนานุบาล
แห่งที่ 2

บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ.08)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

11 การพาณิชย์ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ -ใช้ในงานฝ่ายส่งเสริมระบบ

(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
19.เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่

2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หลัก

-

-

งานกิจการขนส่ง

-

36,000

การขนส่ง ในการจัดพิมพ์

2 เครื่อง จอขนาดไม่น้อยกว่า

สานักปลัด

เอกสารทางราชการ

18.5 นิ้ว สาหรับงานสานักงาน

เทศบาล

เครื่องละ 18,000 บาท
-เพื่อใช้ในการเพิ่ม

20.เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด

ประสิทธิภาพในการ

800 VA จานวน 2 เครื่อง

สานักปลัด

ปฏิบตั ิงาน

เครื่องละ 3,500 บาท

เทศบาล

รวม 20 โครงการ

-

414,290

7,000

97,200

-

64,400

-

25,000

งานกิจการขนส่ง

ส่ วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล

692
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและประเมิน
ยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ
29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ
ในการประเมิน แผนนั้ น จะต้อ ง ด าเนิ น การประเมิ น คุณ ภาพของแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาตามแนวทางการติ ด ตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
สาหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
ประเด็นการพิจารณา
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองท้องถิ่น
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 พันธกิจ
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ
3.7 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม)
3.8 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา)
3.9 ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวม

คะแนน
10
25
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและประเมิน
ยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ
29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ
ในการประเมิน แผนนั้ น จะต้อ ง ด าเนิ น การประเมิ น คุณ ภาพของแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาตามแนวทางการติ ด ตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบดังนี้
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
สาหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา

คะแนน
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
10
2.การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบตั ิในเชิงปริมาณ
10
3.การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบตั ิในเชิงคุณภาพ
10
4.แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
10
5.โครงการพัฒนาประกอบด้วย
60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5
5.3 จานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
3
5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตัง้ งบประมาณได้ถูกต้อง
5
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3 ปี)
3
5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
4
5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5
5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลังตามความเป็นจริง
3
5.9 โครงการแต่ละโครงการคอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ
5
5.10 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
4
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ
5
5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5
5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04
3
รวม
100
หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามฯ ที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนาประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์
ไปเป็นกรอบในการจัดทาแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีได้
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่เทศบาลได้ดาเนิน การจัด ทาแผนพัฒนาขึ้น มาเพื่อ ใช้เป็นเครื่องมื อในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทาแผนพัฒนานั้นจะต้องมี
การติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
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โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
1. แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ
2. การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
การประเมิน
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
1. การประเมินความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี
2. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการบ้านเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
3. การทา Focus Group ในโครงการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
ขอนแก่นคัดเลือก
3.2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
พันธกิจที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
เทศบาลนครขอนแก่ น เป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นเศรษฐกิ จ การค้ า พาณิ ช ยกรรม และการลงทุ น ของภู มิ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของเทศบาลนครขอนแก่นอยู่ในรูปของการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองที่มี การเชื่อมโยง
กันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชน มีนักลงทุนและผู้ประกอบการที่ต้องการประกอบธุรกิจ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทศบาลนครขอนแก่นจึงควรตั้งศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและการลงทุน โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อแนะนาและส่งเสริมให้เกิด
ความรู้ ค วามเข้ า ใจแก่ นั ก ลงทุ น และประชาชนทั่ ว ไปที่ ส นใจให้ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจในการ
ลงทุน ตลอดจนให้ คาปรึกษาในเรื่องข้อกหหมายและแนวทางการปฏิ บัติของหน่ วยงานที่ เกี่ย วข้อง อาทิ การจดทะเบีย น
พาณิชย์ การขออนุญาตเพื่อประกอบกิจการ เป็นต้น เทศบาลนครขอนแก่นยังต้องการบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางด้านเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ ในการดาเนินการซึ่งจะทาหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และให้คาปรึกษาช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเป็นศูนย์
ข้อมูลเศรษฐกิจและการลงทุนครบวงจรต่อไป
การพัฒนามิติด้านการท่องเที่ยวของเทศบาลนครขอนแก่น เป็น ส่วนสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง เนื่องจาก
เทศบาลนครขอนแก่น เป็นศูนย์กลางธุรกิจและบริการด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีด้านการท่องเที่ยวงานประเพณีที่โดดเด่น
เช่น ประเพณีสุดยอดสงกานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว และเป็นศูนย์กลางของความเจริญ ทั้ ง
ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เป็นศูนย์รวมของหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการ
ท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ เทศบาลนครขอนแก่นจึงมีภาระงานต่อเนื่อง
ในการรักษาความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องจากการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ทั้งคู่แข่งในภูมิภาคที่ได้ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ทาให้ส่วนแบ่งทาง
การตลาดด้านการท่องเที่ยวของขอนแก่นลดลง ประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว นอกจากนี้ปัญหาค่าเงินบาทแข็งตัวใน
ปัจจุบันส่งผลกระทบทาให้ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย อาทิ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าจับจ่ายใช้สอยเพิ่ม
สูงขึ้น ทั้งนี้ปัจจุบันจานวนบุคลากรด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของเทศบาลนครขอนแก่นยังมีไม่เพียงพอและ
บุคลากรที่มีอยู่ยังขาดความรู้ความสามารถในการจัดการด้านการท่องเที่ยวในระดับสากล อีกทั้งการดาเนินการด้านการท่องเที่ยวยัง
ขาดการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบัน และภาคประชาชน และขาดการจัดการ
องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวในแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยรอบเทศบาลนครขอนแก่น อาทิ ข้อมูลประวัติศาสตร์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชุมชน แผนที่แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
สถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดารงชีวิตของ
ประชาชนในขอนแก่น โดยพบว่า ปัจจุบันประชาชนมีแนวโน้มต้องการประกอบอาชีพอิสระเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดความต้องการ
ช่องทางในการประกอบอาชีพใหม่ เทศบาลนครขอนแก่นซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนในเทศบาลนครขอนแก่น จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงกิจกรรม
และบริการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ได้โดยสะดวก โดยมีเป้าหมายให้ครอบคลุมในทุกเขตพื้นที่ของเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนีเ้ ทศบาล
นครขอนแก่นมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการเพื่อการส่งเสริมอาชีพ มีเครือข่าย
วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและความชานาญเฉพาะทาง รวมทั้งให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพของประชาชน อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานส่งเสริมอาชีพในปัจจุบัน ยังมีการดาเนินการไม่ครบวงจร เนื่องจากยัง
ขาดแหล่งจาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ ขณะที่การส่งเสริมอาชีพของเทศบาลนครขอนแก่นยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมยังไม่แพร่หลายมากนัก และเทศบาลนครขอนแก่นยังขาด
แคลนวิทยากรในบางสาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการ
พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนคร
แห่งการอยู่อาศัย
กหหมายและนโยบายกาหนดให้เทศบาลนครขอนแก่นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น มี
การบริหารจัดการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณของตนเองได้ และศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นที่ เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ
และการพัฒนาเมืองของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทศบาลนครขอนแก่นเป็นพื้นที่กลางเมืองมีความเจริญอย่างรวดเร็ว
ประชากรเพิ่มขึ้น และมีการเติบโตตามเส้นทางคมนาคม ทาให้มีลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานไม่สอดคล้องกับการ
พัฒนาในปัจจุบัน
เทศบาลนครขอนแก่นยังมีจุดแข็งที่มีโครงสร้างองค์กรระดับท้องถิ่นที่เป็นระบบทาหน้าที่วางแผนพัฒนาและให้บริการ
พื้นฐานหลายอย่าง ทาให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินการพัฒนา ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นที่มาจากการเลือกตั้ง จึงให้
ความสาคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสาคัญ นอกจากนี้ เทศบาลนครขอนแก่นยังมุ่งพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับเดียวกับเมืองระดับภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนี้การวางแผนและการ
บริหารจัดการพัฒนาเมืองใช้จานวนประชากรตามทะเบียนราษหร์เป็นพื้นฐาน ทาให้บริการที่ เทศบาลนครขอนแก่นยังจัดให้ไม่
เพียงพอต่อความต้องการจริง นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการประสานงานและการซ้อนทับของอานาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน
ระดับภูมิภาค ทาให้การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ เช่น ระบบคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า ประปา สื่อสารโทรคมนาคม ที่
ต้องการการบูรณาการระหว่างหน่วยงานไม่สามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพสถานการณ์ที่สาคัญด้านการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะได้แก่ สภาพปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการระบบขนส่งสาธารณะ อีกทั้งประชาชนมีความ
ต้องการได้รับบริการและการจัดการด้านการจราจรและขนส่งที่ดี ขณะเดียวกันยังได้ให้ความสนใจเรื่องการจัดระเบียบการจราจร
และทางเท้า จึงคาดหวังให้เทศบาลนครขอนแก่นจัดการปัญหาการลุกล้าทางเท้าสาธารณะ ทาให้เป็นภาระหน้าที่ของเทศบาลนคร
ขอนแก่นในการจัดระเบียบการจราจรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสาคัญกับระบบขนส่ง
สาธารณะระหว่างเมืองและเขตเมืองหลักอื่นๆ เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูง ทาให้การจัดสรรเงินแก่แผนงานโครงการขนส่งมวลชน
ของเทศบาลนครขอนแก่น โครงการ BRT ไม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเท่าที่ควรนัก นอกจากนี้ กหหมายที่มี
อยู่ในปัจจุบันยังไม่เอื้อให้ เทศบาลนครขอนแก่นดาเนินการด้านการขนส่งโดยตรง รวมถึงพระราชบัญญัติร่วมทุนที่มีข้อจากัดต่อ
การดาเนินการ
นอกจากนี้เทศบาลนครขอนแก่นยังประสบปัญหา โครงข่ายถนนขาดความสมบูรณ์ มีปัญหาบริเวณคอขวดและทาง
แยก การเพิ่มพื้นที่ถนนหรือผิวจราจรทาได้ยาก ถนนสายหลัก สายรองและโครงข่ายถนนเริ่มมีสภาพชารุด จาเป็นต้องมีการ
บารุงรักษา และที่สาคัญคือเทศบาลนครขอนแก่นขาดแผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่งและการแก้ไขปัญหาการจราจรแบบ
ภาพรวมเชิงบูรณาการ นอกจากนี้การให้บริการสาธารณูปโภคที่กระจายอยู่ในหลายหน่วยงานทาให้ขาดผังและแผนการให้บริการ
สาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบ การก่อสร้าง และหรือการติดตั้งอุปกรณ์ด้านสาธารณูปโภคทาให้การจราจรติดขัดและผิวการจราจร
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เสียหาย และความล่าช้าในการรื้อย้ายสาธารณูปโภคยังส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างโครงข่ายถนนของเทศบาลนครขอนแก่นอีก
ด้วย อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติผังเมืองรวมยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทา ทาให้เป็นภาระหน้าที่ของเทศบาลนครขอนแก่นในการ
เสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากประชาชนที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น สถานการณ์ที่สาคัญในด้านการจัดการจราจร ได้แก่
ประชาชนยังมีความนิยมในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ทาให้เป็นภาระหน้าที่ของเทศบาลนครขอนแก่นในการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในการจราจรให้มากขึ้น ในขณะที่ เทศบาลนครขอนแก่นไม่มีอานาจในการบังคับใช้กหหมายจราจร โดยเฉพาะขาดการ
กระจายอานาจอย่างแท้จริง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
ปัจจุบันมีการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Products) มากขึ้น และเป็น
นวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการขยายผลอย่างกว้างขวาง มีการนาหลักการ 3 Rs (Reuse, Reduce, Recycle) มาใช้ เพื่อ
ช่วยยืดอายุการใช้ทรัพยากรออกไปให้นานที่สุด รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดหาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก
สาหรับเทศบาลนครขอนแก่น ถึงแม้ว่าจะมีการขับเคลื่อนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีโครงการ คนขอนแก่นหัวใจไร้
มลพิษ โดยขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.สังคมแห่งต้นไม้ 2.สังคมไร้มลพิษ 3.สังคมพิชิตพลังงาน 4.สังคมรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว
แต่ยังมีอุปสรรคหลายประการ อุปสรรคที่สาคัญยิ่งประการหนึ่งก็คือ การเพิ่มขึ้นของประชากรในเทศบาลนครขอนแก่น และการ
อพยพเข้ามาของผู้มีภูมิลาเนาในจังหวัดอื่นๆ หรือประชากรแฝง และประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจิตสานึกสาธารณะ ต่อความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการรักษาสิ่งแวดล้อมเมือง รวมถึงการไม่ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น การที่
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม จึงนับเป็นอุปสรรคที่สาคัญอีกประการหนึ่ง
ส่วนที่ดินที่มีราคาแพงที่มีราคาสูงขึ้น กล่าวได้ว่าเป็นอุปสรรคด้านต้นทุนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง นอกจากนี้ ยังมีภาระ
ค่าใช้จ่ายในการลดภาวะโลกร้อน ของเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น มีนโยบายที่จะลดการปล่อยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5.2-6 ตัน CO2e/ปี ภายในปี 2561 อีกทั้งมีอุปสรรคจากการแก้ไขกหหมายที่เกี่ยวข้อง ทาให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนคร
ขอนแก่น ไม่มีบทบาทและอานาจเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษในพื้นที่อีกต่อไป นับเป็นอุปสรรคสาคัญอีกประการหนึ่งที่ทาให้
เทศบาลนครขอนแก่น ไม่สามารถจัดการปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ทางด้านศักยภาพของเทศบาลนคร
ขอนแก่นหากมองในภาพรวมแล้ว ที่ผ่านมาได้มีผลงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นที่ประจักษ์ในหลายๆ เรื่อง เริ่มจากการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้ดีขึ้นด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมือง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม และการให้บริการบาบัดน้า
เสียชุมชน การให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกาจัดมูลฝอย ของเสียอันตรายและสิ่ง
ปฏิกูลรวมทั้งการดาเนินการเพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ปัจจัยที่เอื้อต่อ
การบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมให้สาเร็จเช่นนี้ได้ ก็คือผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นให้ความสาคัญกับสิง่ แวดล้อม การกาหนด
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานจึงมีความชัดเจนประกอบกับเทศบาลนครขอนแก่นมีงบประมาณเป็นของตนเอง บุคลากร
ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เทศบาลนครขอนแก่น มีความ
พร้อมสูงในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเฝ้าระวัง การป้องกันมิให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อม
โทรม และยังพร้อมที่จะยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สูงขึ้นเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ในระดับสากล ถึงกระนั้นก็ตาม
เทศบาลนครขอนแก่น ก็ยังมีจุดอ่อนทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ เริ่มจากยังไม่มีการผลักดันงานบูรณาการด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมในระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงทาให้ขาดการผลักดันงานอย่างที่ควรจะเป็น การดาเนินงาน
ส่วนใหญ่จึงเป็นการตอบสนองต่อภารกิจของแต่ละหน่วยงานเป็นหลัก ส่งผลให้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนคร
ขอนแก่นส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ยิ่งกว่านั้น การที่กหหมายผังเมืองรวมเทศบาลนครขอนแก่น ยังไม่สามารถ
บังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ เทศบาลนครขอนแก่นไม่สามารถรักษาฐานความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติได้ เช่น
แก้มลิงจุดรับน้าของเทศบาลไว้ได้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
สถานการณ์ด้านสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้รับความใส่ใจและมีความตื่นตัวมากกว่าเดิ ม สืบเนื่องจาก
การที่รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน และใช้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดังนั้นเทศบาลนครขอนแก่น
ในฐานะหน่ว ยงานที่ดู แลสุข ภาพของประชาชนในพื้น ที่เ ทศบาลนครขอนแก่ น จึงต้อ งให้ค วามสาคัญ ในการให้บ ริก ารด้า น
สุขภาพ เนื่องจากปัจจุบันกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยมได้ครอบงาสังคมทาให้มุ่งบริโภค และการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยก่อให้เกิด
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ปัญหาหนี้สิน ประกอบกับสถาบันครอบครัวที่ถูกบั่นทอนด้วยระบบทุนนิยมทาให้ประชาชนมีความเครียดและมีแนวโน้มการ
เจ็บป่วยทางจิตสูงขึ้น ตลอดจนวิกฤตสิ่งแวดล้อม ล้วนมีส่วนผลักดันให้เกิดโรคอุบัติใหม่ และโรคติดต่อที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
การนิยมบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะที่มีทั้งน้าตาลและไขมันสูง แม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็มีวิถีชีวิตที่เป็นภัยต่อสุขภาพ เช่น การสูบ
บุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งถือเป็นสาเหตุสาคัญของปัญหาสุขภาพ ทาให้อัตราการเกิดโรคที่ ป้องกันได้มีแนวโน้มสูงขึ้นจากเดิม
อย่างไรก็ตาม เทศบาลนครขอนแก่นได้พยายามปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสาธารณสุข เพื่อให้การให้บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขครอบคลุมประชากรอย่างทั่วถึง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการดูแลรักษา
สุขภาพ รวมทั้งเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพการรักษาพยาบาล ด้านบริการสาธารณสุขในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
และการพัฒนาศักยภาพของแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนการบริหารกองทุนสุขภาพ เทศบาลนคร
ขอนแก่น ที่จะส่ งเสริมให้ บริก ารทางการแพทย์และสาธารณสุขของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อพั ฒนาคุณภาพชีวิ ตของ
ประชาชน และมุ่งให้เทศบาลนครขอนแก่นเป็นเมืองสุขภาพดี ผู้คนมีความสุข โดยเร่งแก้ไขปัญหาสาคัญต่างๆ อาทิ ปัญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรทางสาธารณสุข การขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพระดับชุมชน แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นที่มีความต้องการคุณภาพการให้บริการทางสาธารณสุขที่สูงขึ้น ดังนั้น เทศบาลนคร
ขอนแก่น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒ นาคุ ณภาพให้ ทัน สมัย และครอบคลุม การบริ หารจัดการระบบงานสาธารณสุ ขที่ มี
ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและครบวงจร ทั้งการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ และจัดการ
ดูแลควบคุมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลต่อสุขภาพที่จะนาไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรังและการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ การกระตุ้น
และรณรงค์ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ รวมทั้งดาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคในเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหาการเจ็บป่วย และการเสียชีวิต ทรัพย์สิน ด้วยโรคอุบัติใหม่และระบาดซ้า
ด้วยความเจริญทางด้านวัตถุในปัจจุบันเป็นสาเหตุทาให้สังคมเปลี่ยนแปลงไป มีค่านิยมในการแสวงหาเงินทองและ
อานาจบารมีมากกว่าที่จะให้ความสาคัญทางด้านจิตใจ ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้มุ่งเน้นการให้ ความสาคัญต่อคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ การดูแลเอาใจใส่ซึ่งและกันบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร ภายใต้ภารกิจ “คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” ทั้ง เด็ก
คนแก่ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะการให้ความสาคัญเป็นพิเศษ คือ การดูแลผู้พิการ สาหรับการให้ความช่วยเหลือของ
เทศบาลนครขอนแก่น คือ การสนับสนุนให้พวกเขาสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง ด้วยการดาเนินการก่อสร้างสิ่ง
อานวยความสะดวกให้กับผู้พิการหลายอย่าง เช่น ทางลาด ห้องน้า หรือที่ จอดรถสาหรับผู้พิการ โดยในอนาคต เทศบาลได้ให้
ความสาคัญด้วยการพัฒนาต่อยอดการสร้างสิ่งอานวยความสะดวกให้กับผู้พิการ “ขอนแก่นเมืองใจดี Universal design” เป็น
การออกสถาปัตยกรรมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและสตรีมีครรภ์ อย่างไรก็ตามการดาเนินการยังไม่ครอบคลุมสภาพทั้งเมือง
จาเป็นต้องมีการดาเนินการเชื่อมทุกจุดให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น และต้องมีแผนระยะยาว 3-5 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
สาหรับบทบาทของการขับเคลื่อนเทศบาลนครขอนแก่นให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงสู่สากลนั้น เทศบาลนครขอนแก่นต้องพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และการที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าได้มาก เทศบาลนครขอนแก่นได้รับ
งบประมาณสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจากรั ฐ บาล ซึ่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 เปิดโอกาสให้การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาได้ทุกระดับ
ตามความพร้อมของท้องถิ่น และสถาบันอุดมศึกษาให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ
เทศบาลนครขอนแก่น มีจุดแข็งที่ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นมีนโยบายให้ความสาคัญด้านการจัดการศึกษาและมี
นโยบายส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการการศึกษาทุกระดับและกลุ่มเป้าหมาย มีนโยบายจัดทา Blue Print ซึ่งเป็นแผนบูรณา
การด้ า นการศึ ก ษาในอนาคตของเทศบาลนครขอนแก่ น และเทศบาลนครขอนแก่ น เป็ น ศู น ย์ ร วมความหลากหลายของ
การศึกษา มีเครือข่ายการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนของภาครัฐ ภาคเอกชน และโรงเรียนต้นแบบของเทศบาลนครขอนแก่น
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเทศบาลนครขอนแก่นมีงบประมาณสนับสนุนการให้บริการการศึกษาเพิ่มเติมจากรัฐบาล
โดยมีสถานศึกษา 11 แห่งตั้งกระจายทั่วพื้นที่ 4 เขตเทศบาล และมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย บุคลากรมี
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งบุคลากรส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการทางาน อย่างไรก็ตามนโยบายของ
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เทศบาลนครขอนแก่นมีมาก และเร่งด่วนทาให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันกาหนดตามแผนที่วางไว้ สถานศึกษาบางแห่งของ
เทศบาลนครขอนแก่นมีบริเวณจากัด คับแคบ ทาให้การพัฒนาทางกายภาพทาได้ยาก
ด้านการบริหารและจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต ทุ ก รู ป แบบ ได้ แ ก่ ห้ อ งสมุ ด ประชาชน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หอศิ ล ป์ ฯลฯ และการเรี ย นรู้ อื่ น ๆอย่ า งพอเพี ย งและมี
ประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบัน องค์กร สถาบัน ภาครัฐ และเอกชน เริ่มสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริม
การอ่าน อย่างไรก็ตามการเทศบาลนครขอนแก่นยังไม่มีการจัดตั้งห้องสมุดที่ทันสมัยและครบวงจร และมีพิพิธภัณฑ์เมืองเพียง
แห่งเดียว คือพิพิธภัณฑ์โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ซึ่งถือว่าไม่เพียงพอต่อพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น และประชาชนบางส่วน
ยังไม่เห็นความสาคัญของการการเรียนรู้ ส่วนเด็กและเยาวชนให้ความสนใจการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อที่ไม่มีประโยชน์ จึงเป็น
ภาระหน้าที่ของเทศบาลนครขอนแก่น ในการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ห้องสมุดและศูนย์
การเรียนรู้ ที่มีเพียง 6 แห่ง คือ ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน ศูนย์เยาวชนและครอบครัว ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ ห้องสมุดไท
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประจาท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ยังไม่เพียงพอและครอบคลุมพื้นที่เขต
เทศบาล ในอนาคตจึงต้องดาเนินการพิจารณาขยายศูนย์เพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการ
พัฒนา
สถานการณ์ที่สาคัญในด้านการพัฒนาสังคม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่าย
ชุมชน ให้ผู้นาชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพื่อนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ เช่น
กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสต้องได้รับบริการด้าน
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการสังคมสงเคราะห์ที่ต้องได้รับ การพิทักษ์สิทธิประโยชน์ตามที่รัฐบาลจัด
ให้ และให้การคุ้มครองป้องกันแก้ไขปัญหาการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ถูกกระทา
รุนแรง รวมทั้งเด็กในโรงเรียนและครอบครัวในชุมชนต่างๆ อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้แผน
ชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อให้แต่ละชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ตัดสินใจ และลงมือทา เช่น การ
จัดทาแผนชุมชน การส่งเสริมและพัฒนากองทุนชุมชน คณะกรรมการกองทุนสุขภาพที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้เรื่องการ
บริหารจัดการ และผู้นาชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ในด้านการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน หรือ
การบริ ห ารจั ด การชุ มชน ตลอดจนการส่ งเสริ ม กิ จ กรรมให้ บ ริก ารชุ ม ชนเชิ งรุ ก เคลื่ อ นที่ ก ารเยี่ ย มบ้ าน การให้ค าปรึ ก ษา
แนะนา และส่งเสริมทักษะความรู้ด้านต่างๆ
เทศบาลนครขอนแก่นได้นายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้คนขอนแก่นจาก
การแพร่ระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน โดยการดึงพลังของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกันทางานแบบบูรณาการ ซึ่ง
มียุทธศาสตร์ 4 รั้วป้องกัน เป็นกลไกป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับท้องถิ่นได้ คือ
1.รั้วชุมชน เป็นการสร้างให้ผู้นาชุมชนมีความรักและหวงแหนชุมชนตนเอง มีส่วนร่วมในการปกป้องชุมชนตนเองให้
ห่างไกลยาเสพติด โดยการคัดกรองครอบครัวในชุมชนที่ปราศจากสิ่งเสพติดและจะต้องสมัครใจเอง ไม่มีการบังคับ เพื่อประกาศ
เป็น “บ้านสีขาว ชุมชนสีขาว” เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในสังคม
2.รั้วสังคม ด้วยการอบรมอาสาสมัครผู้นาชุมชน และผู้นาสีขาว ตลอดจนการรับอาสาสมัครตาสับปะรด เพื่อค้นหาผู้
เสพยาเสพติด
3. รั้วครอบครัว ปัจจัยที่อยู่รอบตัวเรียกว่า “อุปสรรค” หรือ “สิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหา” ซึ่งอุปสรรคของแต่ละครอบครัวก็
แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าผู้ใดเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรค เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้จัดอบรม “ครอบครัวทูบี”
เป็นการอบรมพ่อแม่ลูก เพื่อเชื่ อมความสัมพันธ์ ไม่ให้มีช่องว่างระหว่างวัย และเกิดการใกล้ชิดกันของคนในครอบครัวมาก
ยิ่งขึ้น
4.รั้วโรงเรียนโครงการ “TO BE NUMBER ONE” โดยเน้นจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ฝึกให้มีความเป็น
ระเบียบวินัย ความเอื้อเฟื้อ เห็นอกเห็นใจ การวางแผนและการทางานอย่างมีระบบ การทางานร่วมกันเป็นทีม และการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการ และการชื่นชอบของเยาวชน ซึ่งจะสามารถเบี่ยงเบนเยาวชน
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จากสิ่งยั่วยุมอมเมารอบด้านอย่างได้ผล ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลที่ผ่านการอบรมและเป็ นสมาชิก TO BE
NUMBER ONE และมีศูนย์ TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครขอนแก่น ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ซึ่งการ
ดาเนินการดังกล่าวเทศบาลนครขอนแก่นได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน เป็นการบูรณาการกันส่งผลให้ภาคประชาชนมีความแข็งแข็ง
และมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาได้เป็นอย่างดี
พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
ภายใต้การพัฒนาเมืองของเทศบาลนครขอนแก่น มีโครงการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งมีความแตกต่างจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยนวัตกรรมทางสังคม
นวัตกรรมการสร้างสังคมเข้มแข็ง
โครงการสภาเมือง เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เทศบาลนครขอนแก่นได้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ระบายความทุกข์ ความ
เดือดร้อน หรือผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กไปจนถึงปัญหาใหญ่ ได้ระบายความ
ทุกข์ ความคับข้องใจ ความไม่เข้าใจ จนก่อให้เกิดความขัด แย้งทางความคิดเห็นที่หลากหลาย แต่ทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดที่
เทศบาลคาดหวังให้ประชาชนได้รับ คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาเมือง โดยที่ผ่านมาสภาเมืองขอนแก่นได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นถึงคุณค่าอย่างเป็นรูปธรรม คื อ การเป็นนวัตกรรมหนึ่ง
ที่มีส่วนสาคัญในการผลักดันให้เทศบาลนครขอนแก่นได้รับรางวัลพระปกเกล้าสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งความเป็น
เลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ สิ่งที่เทศบาลนครขอนแก่นควรจะพัฒนา
ต่อไป คือ การเปิดพื้นที่สภาเมืองให้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้มีความสุขให้มีการกระจายในวงกว้างขึ้น ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุก
ภาคส่วน โดยการต่อยอดให้สภาเมืองเป็นเวทีที่ไม่ว่าหน่วยงาน องค์กร หรือแม้บุคคลใดก็ตาม สามารถใช้เวทีสภาเมืองในการ
สร้างความเข้าใจ บูรณาการเครือข่ายในการเปิดเวทีสาธารณะและขอความคิดเห็น ที่เกิดการยอมรับในข้อตกลงร่วมกัน โดยมี
เทศบาลนครขอนแก่นเป็นผู้สนับสนุนการจัดการ เพื่อสร้างให้เกิดความหลากหลายในการเป็นเจ้าภาพ
ชุมชนสีขาว บ้านสีขาว พลังบวกของสังคม โดยการสร้างเครือข่ายหลากหลายรูปแบบเพื่อให้กลุ่มจิตอาสาเหล่านั้น
มีส่วนร่วมในการปกป้องคนในชุมชนของตนเอง เช่น กองทุนแม่ของแผ่นดิน อาสาสมัครหัวใจทองคา อาสาสมัครตาสับปะรด
หรือกลุ่มเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด โดยการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด และปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็น
กาลังสาคัญของเมืองขอนแก่นให้ห่า งไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข ตลอดจนเพื่อสร้างการยอมรับและความเข้าใจของคนใน
สังคมที่มีต่อผู้ที่เคยก้าวพลาดพลั้งไป
นวัตกรรมการกระจายอานาจ
การสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการกระจายอานาจให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ จนก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งภาคประชาชน เป็นเรื่องที่ท้าท้ายสาหรับท้องถิ่นอย่างเช่นเทศบาลนครขอนแก่น แต่ด้วยแนวคิด “หัวใจการบริหารงาน
คือ การกระจายอานาจ หัวใจการกระจายอานาจ คือ ประชาชน” จึงทาให้มีนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
เทศบาลเล็ก ในเทศบาลใหญ่ เป็นนวัตกรรมการกระจายอานาจที่คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นพึงมีให้ชุมชน
ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้ระเบียบข้อกหหมายที่ได้จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้อง โดยที่เทศบาลใหญ่จะหมายถึง เทศบาลนครขอนแก่น เป็นผู้
กากับดูแลเรื่องนโยบายโดยรวมและพิจารณาว่า ภารกิจใดที่ชุมชนสามารถทาได้ หรือทาได้ดีกว่า เทศบาลก็จะมอบให้เป็นหน้าที่
ของชุมชนดูแลกิจกรรมนั้น ๆ ส่วนเทศบาลเล็ก ก็คือ ชุมชน จะเป็นหน่วยตัวแทนไปอยู่กับพื้นที่ใกล้ชิดประชาชนโดยตรง ได้มี
อานาจตัดสินใจและงบประมาณในการดาเนินงานได้ในระดับหนึ่ง สาหรับภารกิจที่มีกระจายให้ชุมชน ได้แก่ จ้างแรงงานชุมชน
ทาถนน ลอกท่อ ซ่อมแซมฝาท่อ ดูแลสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ ทาความสะอาดถนนในชุมชน
ดูแลถนนสายหลัก เก็บขนขยะโดยชุมชน การเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในชุมชน การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีใน
ชุมชน เป็นต้น โดยสามารถถ่ายโอนภารกิจให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการบ้านเมืองมากกว่า 3,000 คน และกระจาย
การจ้างแรงงานสู่ชุมชนเป็นเงินกว่าปีละ 28 ล้านบาท
นวัตกรรมการสร้างสังคมน่าอยู่
เทศบาลนครขอนแก่น ได้มองมิติของนวัตกรรมการสร้างสังคมน่าอยู่ว่า การทางานที่มีกระบวนการ จนทาให้เกิดผล
ลัพธ์ออกมา เพื่อช่วยในการส่งต่อเมืองที่สวยงามให้คนขอนแก่นรุ่นต่อไป โดยผ่านโครงการ ดังนี้
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คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Khon Kaen : Low Carbon City) โดยได้กาหนดแนวทางขับเคลื่อนเป็น 4
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์สังคมแห้งต้นไม้ ยุทธศาสตร์สังคมไร้มลพิษ ยุทธศาสตร์สังคมพิชิตพลังงาน และยุทธศาสตร์สังคม
คนรุ่นใหม่หัวใจไร้มลพิษ
ขอนแก่นเมืองใจดี (Khon Kaen Universal Design) ด้วยแนวคิดของเทศบาลนครขอนแก่นในการทางานเพื่อคน
ทุกเพศทุกวัยในสังคม จึงมีการพัฒนาต่อยอดจาก “ยุทธศาสตร์ช่วยเหลือคนพิการ” ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
ภายใต้โครงการ “ขอนแก่นเมืองใจดี” การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Khon Kaen Universal Design) ในการเตรียมความ
พร้อมในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งอานวยความสะดวก สาธารณูปโภค และสิ่งจาเป็นต่างๆ สาหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีมี
ครรภ์ เด็ก รวมไปถึงกลุ่มเพศที่สาม ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดารงชีวิตและทากิจกรรมภายนอกบ้านได้โดยสะดวก ปลอดภัย และ
เสมอภาคนั้น ถือเป็นประตูสาคัญให้กลุ่มคนเหล่านั้นได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ในสังคมมากยิ่งขึ้น
นวัตกรรมการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ถึงแม้ว่าขอนแก่น จะไม่ใช่เมืองที่ติดอันดับเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือมีสถานโบราณเก่าแก่ แต่ด้วย
ความเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีศักยภาพพร้อมที่จะส่งเสริมให้ขอนแก่นเป็นเมืองที่มีประชาชนและ
นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาจานวนมาก ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ดึงเอาจุดแข็งเหล่านั้นมาเป็นข้อได้เปรียบในการ
สร้างรายได้ให้ประชาชนและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมือง โดยผ่านโครงการ ดังนี้ E-vent City, ถนนคนเดิน ,กองทุนตั้ง
ตัว
อย่ า งไรก็ ต ามการด าเนิ น งานโดยใช้ น วั ต กรรมควบคู่ กั บ การด าเนิ น งาน ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาบ้ า นเมื อ งอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว แต่การดาเนินการในบางเรื่องโดยต้องปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ และข้อกหหมาย บางเรื่องยังไม่ชัดเจน
และมีข้อจากัด นวัตกรรมโครงการอาจสุ่มเสี่ยงต่อการดาเนินการที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่เทศบาล ถึงแม้ประชาชนจะได้ รับ
ประโยชน์ก็ตาม ซึ่งเป็นเรื่องที่เทศบาลนครขอนแก่นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
ในช่วงปีที่ผ่านมา เทศบาลนครขอนแก่นได้กาหนดให้มีการจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์องค์กรใหม่
โดยมีการปรับเปลี่ยนและจัดลาดับความสาคัญของกลยุทธ์ตามนโยบายผู้บริหารรวมทั้งตามสภาพเชิงพื้นที่ มีการกาหนดตัวชี้วัด
เพื่ อ เป็ น กรอบชี้ น าการบริ ห ารและให้ ห น่ ว ยงาน น าไปใช้ ป ระกอบการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ แผน
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมระบุโครงการสนับสนุนเพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินความสาเร็จของแผน
ฯ ตลอดจนมีการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการกระตุ้นให้หน่วยงานนาแผนฯ ไปสู่
การปฏิบัติให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับความสาเร็จของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น
กระบวนการดังกล่าวข้างต้น จัดได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นสาคัญของการพัฒนาระบบบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์แบบ
บูรณาการที่จะช่วยให้สามารถเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ นอกจากนี้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเมืองในการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ในช่วงระยะที่ผ่านมา พบว่าผู้บริหาร
จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดลาดับความสาคัญของยุทธศาสตร์อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองและใช้ประโยชน์จาก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เต็มที่ ดังนั้น การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ในระยะ 4 ปี สาหรับการบริหารจัดการเมืองในยุคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วเช่นนี้ จึงควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้สามารถยืดหยุ่นได้ พร้อมกับให้สามารถเป็น
สื่อกลางในการสื่อสารให้หน่วยงานระดับสานัก/กองและโรงเรียนได้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ได้อย่างทั่ว ถึงและ
รวดเร็ว ดังนั้น ความท้าทายอีกประการหนึ่งของการพัฒนาระบบบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น จึง
อยู่ที่การจัดให้มีแผนดาเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการเพิ่มความยืดหยุ่นของแผนฯ และเป็น
เครื่องมือสาคัญที่จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า การบริหารราชการโดยรวมนั้นยังคงมุ่งเน้นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน
อนึ่ง จากการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พบว่าเทศบาลนครขอนแก่น ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ได้อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดตามผลการปฏิบัติราชการนั้นควรมีการแบ่งภาระความ
รับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อนามาสนับสนุน การติดตาม
ผลการปฏิ บั ติ ราชการเพิ่ มเติ มจากที่ มี อยู่ เดิ ม โดยให้ สามารถบู รณาการงานติ ด ตามผลสั ม ฤทธิ์ ข องตั ว ชี้ วั ด ความก้ า วหน้ า
โครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานสถิติข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกให้กับสานัก/กองทั้งที่เป็น
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ผู้รายงานผลและผู้ติดตามผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรพัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบคลังข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นที่
รวบรวมข้อมูลสาหรับผู้บริหารในการวางแผน และการติดตามผลสัมฤทธิ์ให้สมบูรณ์และสามารถเป็นต้นแบบที่ดีของการบริหาร
จัดการเมืองต่อไป
นอกจากนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้ดาเนินการจ้างที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วม
เมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น(ระยะที่ 1) โดยเริ่มดาเนินการในปี พ.ศ.2558 เพื่อให้ได้แนวทางและข้อเสนอแนะในการจัดตั้ง
เมืองพิเศษที่มาจากปัญหา/ความต้องการและความคิดเห็นของประชากรทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นในการ
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ นวัตกรรมการพัฒนาเมือง และการปรับปรุงข้อกหหมายให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาการ
บริหารจัดการและการพัฒนาเมืองสาหรับเทศบาลนครขอนแก่นในรูปแบบเมืองพิเศษ ภายใต้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
จากการที่ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น ฉบับที่ 432 (พ.ศ. 2542) ได้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ ผังเมืองรวม
เมืองขอนแก่นฉบับใหม่อยู่ในระหว่างปรับปรุงผัง ในระหว่างนี้เทศบาลนครขอนแก่นได้ใช้แนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0706/12639 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีกหกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสิ้นสุดระยะเวลา
การใช้บังคับ ก่อให้เกิดผลกระทบจากการขาดอายุของผังเมืองรวมโดยตรงและผลกระทบต่อเนื่อง ดังนี้
1. มีการก่อสร้างอาคาร/สิ่งก่อสร้างขวางทางระบายน้า/ระบบระบายน้าตามธรรมชาติ ทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมรอ
การระบายหรือน้าท่วมขัง
2. การขยายตัวของการใช้ที่ดินอย่างมากและกระจายไปทุกทิศทุกทางอย่างไร้ระเบียบ
3. เกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้ที่ดินและปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างชาวบ้านกับผู้ประกอบการ/ผู้ลงทุนในพื้นที่
เช่น คอนโด/หอพักที่มีที่จอดรถไม่เพียงพอ ทาให้มีการจอดรถตามถนนบริเวณรอบๆ ทาให้ผู้อยู่อาศัยในบริเวณนั้นได้รับ ความ
เดือดร้อนในการสัญจรไปมา
4. พื้นที่สาธารณะ พื้นที่นันทนาการของเมืองและพื้นที่สีเขียวถูกบุกรุก/รุกล้า
5. เกิดชุมชนแออัดในเขตเมืองขยายตัวเพิ่มขึ้น
6. เกิดการบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นๆ
ดังนั้น การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นในอนาคต เทศบาลนครขอนแก่นจะทาการศึกษาผลกระทบ
ต่างๆ ที่ส่งผลการพัฒนาเมืองในอนาคต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีต่อไป นอกจากนั้นเทศบาลนคร
ขอนแก่นจะส่งเสริมสนับสนุนการทางานในรูปแบบของเครือข่ายให้ครอบคลุมภารกิจตามอานาจหน้าที่ ด้วยเหตุที่ว่าการบริหาร
จัดการเมืองของเทศบาลนครขอนแก่นในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในขณะที่กหหมายมีข้อจากัด
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29
กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา และ ข้อ 30 ระบุว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือ
ร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0803.2/ว0600 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ได้กาหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่นให้มีการสารวจความพึงพอใจ
ต่อผลการดาเนินงานขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และความพึงพอใจผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่
2/2559 วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เห็นชอบให้จ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานใน
ภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทา
“คู่มือติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
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ติดตามและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นมาตรฐานเดียวกัน เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้นาแนวทางที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด ใช้เป็นแนวทางในการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานในภาพรวมและ
ในแต่ละยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2559
ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครขอนแก่นโดย
วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สรุปผลและได้มีข้อเสนอแนะดังนี้
สรุปผลการสารวจ
สาหรับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานในภาพรวมของเทศบาลนครขอนแก่นในปีงบประมาณ
2559 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อประเด็นการดาเนินงานทั้ง 9 ประเด็นในระดับดี อย่างไรก็
ตาม ถึงแม้ว่าผลการประเมินจะชี้ให้เห็นว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับดีในทุกประเด็นก็ตาม แต่เมื่อค่าร้อยละของแต่ละ
ประเด็นมาเปรียบเทียบกันจะพบว่าประชาชนมีระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นแตกต่างกันไป หากจาแนกประเด็นทั้ง 9
ประเด็นตามค่าร้อยละที่ได้จากสูงไปต่าออกเป็น 3 กลุ่ม จะเห็นว่า (1) ประเด็นที่มีค่าร้อยละความพึงพอใจสูงที่สุด คือ การเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงาน (2)
ประเด็นที่มีค่าร้อยละความพึงพอใจปานกลาง คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น การดาเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด และการรายงานผลการดาเนินงานต่อสาธารณะ และ (3) ประเด็นที่มีค่าร้อยละความพึงพอใจต่าที่สุด คือ
ผลการดาเนินงานนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ และการเปิดโอกาสให้
ประชาชนตรวจสอบการดาเนินงานได้
สาหรับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปี
งบประมาณ 2559 ผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับพึงพอใจมากไปจนถึงพึงพอใจมาก
ที่สุด กล่าวคือ ผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ถึงยุทธศาสตร์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 8 ถึง 9 คะแนน และมีระดับพึงพอใจมากที่สุด ในขณะที่ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 และยุทธศาสตร์ที่ 10 ต่ากว่ายุทธศาสตร์อื่นอีก 8 ยุทธศาสตร์ กล่าวคือผลประเมินของยุทธศาสตร์ที่ 9 และ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ระดับพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ราว 6 ถึง 7 คะแนน
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาบรรดาโครงการและกิจกรรมที่บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 9 และยุทธศาสตร์ที่ 10 พบว่า
โครงการและกิจกรรมเหล่านั้นเกี่ยวแก่การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในบริหารจัดการภายในเทศบาลนครขอนแก่นเป็นหลัก
และเข้าใจได้ว่าประชาชนโดยทั่วไปอาจไม่ทราบข้อมู ลของโครงการและกิจกรรมเหล่านั้น อันเป็นเหตุให้ผลการประเมินต่ากว่า
ยุทธศาสตร์อื่น นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นทั้ง 8 ประเด็นของยุทธศาสตร์ต่าง ๆ นั้น จะ
พบว่าผลการประเมินมีระดับความพึงพอใจในประเด็นเหล่านี้มีความแตกต่างกัน หากจาแนกประเด็นทั้ง 8 นี้ออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ
ละ 2 ประเด็น จะพบว่าประเด็นที่ได้รับคะแนนน้อยสุดเมื่อเทียบกับประเด็นอื่น ๆ คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการดาเนินงาน และการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากคาถามปลายเปิดที่ กาหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าตนประสบปัญหาหรือมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดาเนินงานในภาพรวมและตามยุทธศาสตร์ของนครขอนแก่นอย่างไรบ้าง พบว่าสามารถจาแนก
ปัญหาและข้อเสนอออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ตามเนื้อหา ออกเป็น 7 มิติ คือ (1) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มตัวอย่าง
ระบุว่าเทศบาลนครขอนแก่นควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกกระบวนการ (2) ด้านการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน กลุ่มตัวอย่างระบุว่าเทศบาลนครขอนแก่นควรให้ความสาคัญแก่เสียงเรียกร้องหรือความคิดเห็นของประชาชนมากกว่า
นี้ (3) ด้านการประชาสัมพันธ์และความโปร่งใส กลุ่มตัวอย่างระบุว่าเทศบาลนครขอนแก่นควรเพิ่มปริมาณและรูปแบบของการ
ประชาสัมพันธ์ (4) ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่มตัวอย่างระบุว่าข้าราชการและพนักงานของเทศบาลนครขอนแก่นควร
ปฏิบัติหน้าที่ให้รวดเร็วทันเวลามากยิ่งขึ้น (5) ด้านการให้บริการสาธารณะ กลุ่ม ตัวอย่างระบุว่าเทศบาลนครขอนแก่น ควรเพิ่ม
การเอาใจใส่ดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและมีบริการสาธารณะที่ครบถ้วน (6) ด้านการจราจร กลุ่มตัวอย่างระบุว่าเทศบาลนครควร
จัดระเบียบการจราจรให้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสัญญาณไฟจราจร และ (7) ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มตัวอย่างระบุว่าเทศบาลนครขอนแก่นควรแก้ปัญหาการระบายน้า ขยะมูลฝอย และปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างครอบคลุม
และต่อเนื่อง

703
สรุปผลการสนทนากลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลระบุว่าพอใจและพอใจมากต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่นในภาพรวม โดยไม่มีผู้ใดที่ระบุว่า
ไม่พอใจเลย เมื่อนาจานวนผู้ตอบพอใจและพอใจมากมารวมกันและคานวณค่าร้อยละจึงทาให้ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่
ในระดับร้อยละ 100 ซึ่งหมายความว่าผลการดาเนินการดี ในทุกประเด็น สาหรับผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ผลการ
วิเคราะห์พบว่าผู้ให้ข้อมูลให้คะแนนผลการดาเนินการในระดับพึงพอใจมากที่สุดในยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์และในประเด็น
ทั้ง 8 ประเด็น
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการการสนทนากลุ่มในประเด็นต่าง ๆ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังต่อไปนี้
ผู้ให้ข้อมูลระบุว่ายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวแก่การส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐาน
การรักษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทุนมนุษย์มีผลสาเร็จชัดเจนและโดดเด่นมากที่สุด เนื่องจากมีดัชนีชี้วัดที่ชัดเจนและเห็น
หลักฐานเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้นจะมีผลสาเร็จชัดเจน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีประเด็นที่ ต้อง
พิจาณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อยอดอยู่ ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวแก่การเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนา การ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐาน การรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาทุน
มนุษย์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริ หารองค์กร ยังมีประเด็นทางการบริหารจัดการที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการและกิจกรรมเหล่านั้นอยู่ และควรให้ความสาคัญมากยิ่งขึ้น
ในด้านลักษณะการดาเนินงานที่ดี ผลการวิเคราะห์พบว่าเทศบาลนครขอนแก่นมีการบริหารจัดการเครือข่ายที่ดี มีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่ว นร่วมในการแสดงความคิด เห็นหลากหลาย และการประชาสัมพั นธ์เผยแพร่ข้อมูลข่ าวสารให้
ประชาชนรับรู้อย่างรอบด้าน อย่างไรก็ตาม เทศบาลนครขอนแก่นยังมีลักษณะการดาเนินงานที่ยังต้องปรับปรุงและพัฒนา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมู ลข่าวสารของการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ประชาชนโดยทั่วไปรับทราบ
ข้อมูล ไม่ใช่เพียงแต่ผู้นาชุมชนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานเท่านั้น
ในด้า นปัจ จั ยที่ มี ผลต่ อความส าเร็ จ ผลการวิ เคราะห์ พบว่ าการด าเนิ น โครงการและกิ จกรรมต่ าง ๆ มี ปัจ จั ยของ
ความสาเร็จคือความร่วมมือและการทางานเป็นทีมภายในเทศบาลนครขอนแก่น เครือข่ายการบริหารจัดการระหว่างภาคส่วนต่าง
ๆ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ทาให้การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ
ตามที่คาดคิด ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะผู้ร่วมผลิ ตบริการสาธารณะ (citizens as co-producers) โครงสร้าง
การบริหารราชการที่ทับซ้อนกัน และความไม่มีอิสระทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
(1) แม้ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานในภาพรวมพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดั บดีในทุก
ประเด็น แต่พบว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมมีค่าร้อยละน้อยกว่า
ประเด็นอื่น ๆ ฉะนั้น เทศบาลนครขอนแก่นควรเพิ่มกลยุทธ์หรือวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ทั่วถึงประชาชนกลุ่มต่าง ๆ มี
รูปแบบที่หลากหลาย และครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานทุกขั้นตอนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในฐานะผู้
ร่วมผลิตบริการสาธารณะ (citizens as co-producers)
(2) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จานวน 10 ยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์ที่
9 และยุทธศาสตร์ที่ 10 ได้คะแนนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์อื่น ๆ กล่าวคือคะแนนอยู่ในระดับพึงพอใจมากในขณะที่
ยุทธศาสตร์อื่นมีคะแนนอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด แม้ว่าโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 9 และ 10 จะเป็นเรื่อง
การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในบริหารจัดการภายในเทศบาลนครขอนแก่นเป็นหลัก แต่เทศบาลนครขอนแก่นก็ควรเพิ่ม
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้นให้ทั่วถึงด้วย
(3) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานในภาพรวมและตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จานวน 10 ยุทธศาสตร์ ๆ
ละ 8 ประเด็น พบว่าประเด็นที่ได้รับคะแนนน้อยสุดเมื่อเทียบกับประเด็นอื่น ๆ คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการดาเนินงาน และการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ฉะนั้นเทศบาลควรปรับปรุงการดาเนินงานในสอง
ประเด็นดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น
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(4) จากการสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชน เทศบาลนครขอนแก่นควรเพิ่มรูปแบบการมีส่วนร่วมให้
หลากหลายและครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ มากขึ้น ควรเพิ่มรูปแบบและช่องทางการประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มประสิทธิภาพใน
การตอบสนองความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชาชน ควรเพิ่มรูปแบบบริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น
ควรจัดระเบียบและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวแก่การจราจรให้ดียิ่งขึ้น และควรปรับปรุงและพัฒนาการบริการสาธารณะ
ด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) เทศบาลนครขอนแก่นควรมีการประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมและตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยองค์กรกลาง
หรือหน่วยงานกลางสารวจประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นประจา เพื่อนาผลที่ได้ไปใช้กาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา และ/หรือ ปรับปรุงกระบวนการทางานและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของเทศบาลนคร
ขอนแก่นอย่างสม่าเสมอ
(2) เทศบาลนครขอนแก่นควรนาผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ประกอบการพิจารณาการกาหนดประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ด้วย เพื่อช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
ปฏิบัติหน้าที่โดยเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสาคัญ และโดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่กาหนด
(3) เทศบาลนครขอนแก่นควรมีการประเมินผลรายโครงการหรือรายภารกิจในทุกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถนาสถิติ
ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมาทาการเปรียบเทียบกันได้ จะส่งผลให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ทราบถึงปัญหา อุปสรรค พัฒนาการ และการปฏิบัติงานในส่วนราชการของตน เพื่อจะได้นามาปรับปรุงการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชนให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
***************************

