ประกาศเทศบาลนครขอนแก่ น
เรื่อง ให้ ใช้ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น
-------------------------------------บัดนี้ เทศบาลนครขอนแก่ น ได้จดั ทาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนคร
ขอนแก่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่ อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว
เพื่ อให้เป็ นไปตามระเบี ย บดัง กล่ า วและให้ก ารดาเนิ นการตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร
ขอนแก่น เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(นายธี ระศักดิ์ ฑีฆายุพนั ธุ์)
นายกเทศมนตรี นครขอนแก่น
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หลักการและเหตุผลในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เทศบาลนครขอนแก่ น
การกาหนดให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในสัดส่ วนที่ เพิ่มขึ้น และการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจาเป็ นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่จากท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่
รัฐบาลจัดสรรที่มีอยูจ่ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความโปร่ งใสมากที่สุด การวางแผน จึงถือเป็ นกลไกสาคัญที่จะทาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด ให้คุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชน ทั้งในปั จจุบนั
และอนาคต มี การปฏิ บัติ ต ามแผนงาน/โครงการที่ ก าหนด เพื่ อ ให้เ กิ ด ผลสัม ฤทธิ์ ในช่ ว งเวลาที่ ก าหนด มี ก ารควบคุ ม
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล โดยการบริ หารจัดการตามแผนงาน/โครงการที่ ดี มีความโปร่ งใส และพร้อมให้มีการ
ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน
เทศบาลนครขอนแก่น ได้จดั ทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ.2560-2563 ตามแนวทาง
ระบบการวางแผนพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเตรี ยมการสาหรับการพัฒนาในอนาคต ซึ่ งถือว่าเป็ นแผนที่แสดงถึง
ทิศทางหรื อกรอบแนวทางการพัฒนาในอนาคตเชิงนโยบายหรื อยุทธศาสตร์ ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ และ
กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น แผนชุมชน ตลอดจนนโยบายของผูบ้ ริ หารเทศบาลนคร
ขอนแก่น
ดังนั้น การพัฒนาที่ จะท าให้บรรลุต ามวิสัยทัศน์ไ ด้ จะต้องสามารถนาแผนที่ วางไว้แ ปลงไปสู่ การปฏิ บัติ เพื่ อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จดั ทาแผนพัฒนาสามปี เทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ.25602562 ซึ่งจะเป็ นกลไกในการแปลงยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยมีหลักการภายใต้ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาที่มีแนว
ทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่ งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ งจะมีโครงการได้มากกว่าหนึ่ งโครงการ ที่จะต้อง
นามาดาเนินการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมายและวิสยั ทัศน์ในที่สุด
อนึ่ ง แผนพัฒ นาสามปี เทศบาลนครขอนแก่ น พ.ศ.2560-2562 ยัง เป็ นแผนที่ มี ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยใช้เป็ นเครื่ องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 เพื่อให้กระบวนการจัดทา
งบประมาณเป็ นไปอย่างรอบคอบ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนทุกภาค
ส่วน
อานาจหน้ าทีต่ ามกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ.2548
การที่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จะด าเนิ น การให้ส ามารถบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์สาคัญ ได้อ ย่า งรวดเร็ ว เกิ ด
ประสิ ทธิภาพ และตอบสนองต่อปั ญหา/ความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริ ง จะต้องมี การวางแผนพัฒนา ทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรม เน้น
กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนทุกภาคส่ วน โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็ นเครื่ องมือหลักในการบริ หารจัดการ ซึ่ งถือ
เป็ นนโยบายสาคัญของกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่เป็ นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริ มและ
สนับสนุ นการบริ หารงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จึงได้กาหนดให้การบริ หารงานตามภารกิ จขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะต้องใช้แผนพัฒนาเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงาน ตามที่บญ
ั ญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 25 ซึ่งกาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนา

สามปี เป็ นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการ
ปฏิบตั ิให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี
หนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน ที่ 29 มกราคม 2559 เรื่ อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์ การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้ องถิ่นขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ได้กาหนดรู ปแบบการจัดประชุ ม
ประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนในสังคม หมู่บา้ น ชุมชน
มากที่สุด และเกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น โดยแบ่งสัดส่วนเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับชุมชน และ ระดับนคร
ปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า แนวทางการส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชน จะ
สามารถนาพาองค์กรการบริ หารงานภาครัฐให้ประสบผลสาเร็ จภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
แต่การบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วมเป็ นเรื่ องใหม่ที่หลาย ๆ ประเทศยังไม่มีการพูดถึงกันมากนัก สาหรับประเทศไทยก็
เช่นกัน แม้ในช่วง 2-3 ปี มานี้ จะมีหลายหน่ วยงานพยายามผลักดันให้เกิ ดขึ้นกับระบบราชการไทย แต่ในทางปฏิ บตั ิยงั ไม่
ประสบผลสาเร็ จมากนัก โดยเฉพาะระบบราชการไทย ซึ่ งยังมีความคุน้ เคยกับการทางานแบบรวมศูนย์อานาจและสั่งการ
ความหมายของการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วม คือ การบริ หารที่เจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานของรัฐได้เปิ ดโอกาสให้ประชาชน
หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง ได้เข้ามามี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทางการบริ หารและการดาเนิ นงานของรัฐ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน กระบวนการบริ หารงานที่สาคัญที่สุด คือ การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องและ
ภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในงานราชการของเทศบาลทุกระดับ โดยในทางตรงควรเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
ตัดสิ นใจเลือกนโยบายสาธารณะ (การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล) เช่น การลงประชามติ และการรับฟังความคิดเห็น ฯลฯ และ
ในทางอ้อมควรเปิ ดโอกาสโดยผ่า นผูแ้ ทนเครื อข่ายต่าง ๆ เช่ น กลุ่ มนักวิชาการ องค์กรประชาสังคม ตัวแทนภาคธุ รกิ จ
สื่ อมวลชนและตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ ของสังคม
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กาหนดว่า
แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา อันมีลกั ษณะเป็ นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา ที่จดั ทาขึ้นสาหรับปี งบประมาณแต่ละปี ซึ่ งมี
ความต่อเนื่องและเป็ นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุ งเป็ นประจาทุกปี เพื่อเป้ าหมาย
สูงสุด คือ การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบตั ิ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายสูงสุดในการพัฒนา คือ การแก้ไข
ปั ญหาความเดือดร้อน ให้สอดคล้องกับความต้องการและการพัฒนา เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ
แผนพัฒนาสามปี เป็ นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยมีแนวทางที่วา่ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์
การพัฒ นาหนึ่ ง จะมี โ ครงการ/กิ จ กรรมได้ม ากกว่า หนึ่ งโครงการ/กิ จ กรรม ที่ จ ะต้อ งน ามาด าเนิ น การ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ ตอ้ งการในแต่ละยุทธศาสตร์ การพัฒนา ซึ่ งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย จุดมุ่งหมายการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนและวิสยั ทัศน์ในที่สุด
นอกจากนี้ แผนพัฒนาสามปี เป็ นแผนที่ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี กล่าวคือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็ นเครื่ องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยนาโครงการ/กิจกรรม
จากแผนพัฒนาสามปี ในปี ที่จะจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ไปจัดทางบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณ
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย รอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนทุกภาคส่วน

ดังนั้น แผนพัฒนาสามปี จึงควรมีลกั ษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เป็ นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็ นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชดั เจน และมีลกั ษณะ
เฉพาะตัวที่จะต้องดาเนินการให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
3. เป็ นเอกสารที่แสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะดาเนิ นการเป็ นห้วงระยะเวลาสามปี โดย
นาปี แรกมาประกอบการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี นั้น
4. เป็ นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณ รายจ่ายประจาปี
1.2 วัตถุประสงค์ ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อให้การบริ หารกิจการตามภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่น เป็ นไปเพื่อประโยชน์ข องประชาชน โดยมี แ ผน
ยุท ธศาสตร์ การพัฒ นาเทศบาลนครขอนแก่ น พ.ศ.2560-2562 เป็ นกรอบแนวทางในการผลักดันและสนับสนุ นให้การ
ดาเนินงานประสบผลสาเร็ จบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้
2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
พ.ศ.2560-2562 และการจัดทางบประมาณประจาปี
3. เพื่อแสดงแนวทางและทิศทาง เพื่อการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาสามปี สามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ.2560-2562 อย่างมีประสิ ทธิภาพตามเป้ าหมายหรื อไม่
4. เพื่อจัดเตรี ยมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยูใ่ นลักษณะที่พร้อมจะบรรจุลงในงบประมาณ
ประจาปี และสามารถนาไปสู่การปฏิบตั ิได้ทนั ทีที่ได้รับงบประมาณ
1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ขั้ น ตอนที่ 1 การเตรี ย มการจัด ทาแผนพัฒ นาสามปี ฝ่ ายแผนงานและประเมิ น ผล กองวิชาการและแผนงาน
และคณะกรรมการสนับ สนุ น การจัด ทาแผนพัฒ นาเทศบาลนครขอนแก่ น ดาเนิ น การจัด ประชุ ม ร่ ว มกับ ผู บ้ ริ ห าร
เทศบาลนครขอนแก่ น เพื่อชี้ แจงวัตถุประสงค์ ความสาคัญ แนวทางและขั้น ตอนการจัด ทาแผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา
ตลอดจนชี้ แจงแก่ เจ้าหน้าที่ ผูเ้ กี่ ยวข้อง เพื่อ เตรี ย มความพร้ อ มในการจัด ทาแผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา รวมทั้ง ร่ ว มกัน
พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ขั้ น ตอนที่ 2 รวบรวมประเด็นปั ญหา/ความต้ องการและแนวทางการพัฒ นา โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
นครขอนแก่นร่ วมกับประชาคม กาหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สอดคล้องกับปั ญหา/ความต้องการของประชาชนทุกภาคส่ วน โดยนาข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ 3 จั ด ทาร่ างแผนพั ฒ นาสามปี โดยคณะกรรมการสนั บ สนุ น การจัด ทาแผนพัฒนาเทศบาล โดยฝ่ าย
เลขานุการ รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปั ญหา/ความต้องการ และแผนชุมชน มาจัดทาและนาเสนอร่ างแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น
ขั้นตอนที่ 4 จัดประชุมเพือ่ พิจารณาร่ างแผนพัฒนาสามปี นาเสนอร่ างแผนพัฒนาสามปี เทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ.
2560-2562 ต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อให้ความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติและประกาศใช้ แผนพัฒนาสามปี คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลโดยฝ่ ายเลขานุการ นาเสนอ
ร่ างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น ต่อผูบ้ ริ หารเทศบาลนครขอนแก่ น เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

1.4 ประโยชน์ ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
1. สามารถนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไปสู่ปฏิบตั ิให้บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ.2560-2563 ที่ได้กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2. เกิดความคุม้ ค่า โดยเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้มองเห็นทิศทางในการบริ หารจัดการชัดเจน มีการประสานงานที่ดีท้ งั
หน่วยงานภายในและภายนอก กิจกรรมที่ดาเนินมีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็ นระเบียบในการปฏิบตั ิงาน
3. สอดคล้องกับปั ญหา/ความต้องการของประชาชน อันนาไปสู่ แนวทางในการแก้ไขปั ญหาและการพัฒนาได้อย่าง
แท้จริ ง
4. ลดความเสี่ ยง ความสูญเสี ย ผลเสี ยหาย หรื อผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ท้ งั ภายในและภายนอก
5. ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นสามารถใช้เป็ นเกณฑ์ในการควบคุม กากับดูแลการดาเนิ นกิจการของเทศบาลนครขอนแก่นได้
ทั้งด้านการบริ หารงบประมาณและการบริ หารงานบุคคล
6. ช่วยให้ผบู ้ ริ หารตัดสิ นใจในการบริ หารจัดการได้อย่างถูกต้อง และมีความมัน่ ใจในความเป็ นเอกภาพ ที่จะบรรลุ
จุดมุ่งหมายของเทศบาลนครขอนแก่นในอนาคตได้อย่างยัง่ ยืน

ส่ วนที่ 2
สรุ ปผลการพัฒนาท้ องถิ่น
ในปี ทีผ่ ่ านมา

2.1 การสรุปสถานการณ์ พฒ
ั นา วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และอุปสรรค
ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้ องถิ่น ด้ วยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
1. เป็ นศูนย์กลางการค้า การลงทุน จากธุรกิจบริ การห้องพัก ร้านอาหาร รถขนส่ ง(สองแถว) ค้าปลีก
และร้ านสะดวกซื้ อ สถานบันเทิ ง เครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญ บริ การซักรี ด เป็ นต้น และการคมนาคมในภู มิ ภาคและ
อนุภูมิภาคอินโดจีนที่เชื่อมโยงการค้า การลงทุนและการเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคได้โดยสะดวก
2. มีการจัดงาน Event ที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสี ยงติด 1 ใน 3 ของประเทศไทยที่ เป็ นตัวกระตุน้
เศรษฐกิ จเมือง เช่ น งานสงกรานต์บนถนนข้าวเหนี ยว และงานปี ใหม่ที่สวนประตูเมื อง และสร้างเม็ดเงิ นสะพัดภายใน
จังหวัดขอนแก่นไม่ต่ากว่า 2,800 ล้านบาท/ปี อีกทั้ง มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สาคัญและมีประเพณี ที่มีเอกลักษณ์
โดดเด่นทาให้มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนขอนแก่นจานวนมาก ส่งผลให้เกิดการค้าและการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน
3. มีสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนที่มีชื่อเสี ยง โดยมีเด็กนักเรี ยนนักศึกษา จานวนกว่า 400,000
คน เปิ ดสอนตั้งแต่ก่อนวัยเรี ยนจนถึงระดับอุดมศึกษา และมีสถาบันด้านการช่างตามมาตรฐานครบทุกประเภท อาทิเช่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชี ย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิ ค ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน ฯลฯ ทาให้ขอนแก่นเป็ นศูนย์กลางด้านการศึกษาที่มี
การจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและครอบคลุมทุกสาขา
4. เป็ นศู นย์รวมบริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ขโดยมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ท้ งั รัฐและเอกชน
จานวน 3,339 เตียง อีกทั้ง มีคลินิกเอกชนร้านขายยา ที่ มีมาตรฐานให้บริ การอยู่เป็ นจานวนมากและยังเป็ นที่ ต้ งั ของศูนย์
การแพทย์ที่สาคัญ ทาให้มีความพร้อมในการให้บริ การทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดีมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ
5. เป็ นที่ ต้ งั ของส่ วนราชการทั้งระดับส่ วนกลางและภูมิภาคจานวนกว่า 400 แห่ ง ทาให้สามารถ
ให้บริ การแก่ประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
6. มี สถานกงสุ ลที่ เป็ นเมื องแห่ งมิ ตรไมตรี ที่ ดี ต่ อกัน 4 แห่ ง (1.สถานกงสุ ลใหญ่ แห่ งสาธารณรั ฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว 2.สถานกงสุ ลใหญ่แห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน 3.สถานกงสุ ลใหญ่แห่ งสาธารณรัฐสังคมนิ ยม
เวียดนาม และ 4.สถานกงสุ ลกิ ตติมศักดิ์ แห่ งสาธารณรัฐเปรู ) โดยจังหวัดขอนแก่นถือเป็ นอันดับที่ 5 ของประเทศไทยที่ มี
สถานกงสุลในต่างจังหวัดทาให้เกิดเครื อข่ายและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในด้านต่าง ๆ อาทิ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เป็ นต้น
7. เป็ นศูนย์กลางการประชุม/สัมมนา/ฝึ กอบรม โดยมีศูนย์ประชุมสัมมนาขนาด 3,800 ที่ นงั่ และมี
โรงแรมมาตรฐานสูงที่มีบริ การด้านการจัดประชุมสัมมนา ระดับ 3-5 ดาว เปิ ดบริ การมากกว่า 5 แห่ งทาให้มีความพร้อม
ในการรองรับการจัดประชุมสัมมนาในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
8. มีสถาบันการเงินในการเข้ามาลงทุนและให้บริ การประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 19 แห่ง
73 สาขา แบ่งเป็ น ธนาคารกลางแห่ งชาติ 1 ธนาคาร, ธนาคารรัฐบาล 6 ธนาคาร, ธนาคารพาณิ ชย์ 12 ธนาคาร เพื่อ
เชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุน ซึ่งทาให้เกิดสภาพคล่องในการบริ หารจัดการด้านการเงิน
9. มีศูนย์ข่าวของสื่ อสารมวลชนที่มีบทบาทในการถ่ายทอดข้อมูล ดังนี้
9.1 สื่ อหนังสื อพิมพ์ 36 แห่ง (หนังสื อพิมพ์ส่วนกลาง 15 แห่ ง, หนังสื อพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
16 แห่ง, ศูนย์ข่าวภาคอีสาน 5 แห่ง)
9.2 สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง (สถานีวทิ ยุหลัก 14 แห่ง, วิทยุชุมชน 211 แห่ง)
9.3 สื่ อโทรทัศน์ (โทรทัศน์ 7 แห่ง, เคเบิ้ลทีวที อ้ งถิ่น 3 แห่ง)

9.4 สานักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่นที่ดูแลครอบคลุม 11 จังหวัด
10. มีสวนสาธารณะและบึงต่างๆ กระจายอย่างทัว่ ถึงและครอบคลุมทัว่ พื้นที่ 17.2 ตรม./คนสาหรับ
การพักผ่อนและออกกาลังกาย เป็ นพื้นที่สีเขียวสาหรับคนเมือง ทาให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีและมีมาตรฐาน
11. มีภาคประชาชนที่ เข้มแข็ง และเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่ วมในการพัฒนาเมืองเพิ่มมากขึ้น
ทาให้สามารถพัฒนาเมืองได้อย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน
จุดอ่ อน (Weakness)
1. งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่มีนอ้ ยกว่าความต้องการของประชาชน
2. ค่าครองชีพสูงขึ้นแต่ประชาชนมีรายได้จากัดและมีแนวโน้มหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้น
3. มีสถานบันเทิงที่เป็ นแหล่งมัว่ สุมของเยาวชนเพิ่มมากขึ้น
4. มีปัญหาด้านการใช้ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม ทั้งการจราจร มลพิษ ขยะ และน้ าเสี ยจาก
การเคลื่อนย้ายของประชากรเข้ามาในเมืองมากขึ้นทั้งจากการศึกษาต่อและการทางาน
5. การก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ (Aging society) โดยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป อยูท่ ี่ร้อยละ
14.66 ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลนครขอนแก่นตามข้อมูลทะเบียนท้องถิ่น (การก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ
Ageing society หรื อ Aging society) คือ การมีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป รวมชาย-หญิง มากกว่า 10% ของ
ประชากรทั้งหมด และเมื่ออยูท่ ี่ 20% ขึ้นไป จะเรี ยกว่า สังคมผูส้ ูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society)
6. ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน เพื่อ
รองรับการเข้ามาของกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งการจัดประชุมสัมมนาและนิทรรศการในการเป็ น MICE City
7. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีจานวนน้อย และขาดจุดเด่นและเอกลักษณ์
โอกาส (Opportunity)
1. ขอนแก่นเป็ นพื้นที่ที่มีโครงการถนนและเส้นทางรถไฟรางคู่ตามแนวเส้นทางอีสต์เวสต์คอร์ ริดอร์
ที่เชื่อมโยงจากอาเภอแม่สอด พิษณุโลก ขอนแก่น มุ่งสู่ สาธารณะรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเวียตนาม
โดยมีชุมทางอยูท่ ี่ขอนแก่น นอกจากนั้น ขอนแก่นยังเป็ นจุดเปลี่ยนถ่ายสิ นค้า เป็ นศูนย์กลางในการกระจายสิ นค้าของ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง อีกทั้งสานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร : สนข. ได้
ทาการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ทา
ให้ขอนแก่นมีโอกาสในการพัฒนาพื้นที่และส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของขอนแก่น รวมทั้งแก้ไขปั ญหา
การจราจรในเขตเมืองได้
2. นโยบายส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของภาครัฐโดยจังหวัดขอนแก่นเป็ น 1 ใน 5 จัง หวัด (กรุ งเทพฯ
ภูเก็ต พัทยา เชียงใหม่ และขอนแก่น) ที่ได้ถูกกาหนดให้เป็ น MICE City ตามที่สานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรื อ TCEBกาหนด ทาให้ขอนแก่นมีโอกาสในการพัฒนาเมืองเพื่อพร้อมรับการจัดการ
ประชุ มและสัมมนา การพัฒนาแหล่งท่ องเที่ ยวเชิ ง วัฒนธรรมและงานประเพณี ให้มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ ยอมรั บของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
3. ขอนแก่นถูกกาหนดให้เป็ น 1 ใน 3 นครแห่ งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT City)
นอกเหนื อจาก เชียงใหม่ และภูเก็ต เป็ นที่ต้ งั ของอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และเป็ นศูนย์กลางด้าน
ซอฟแวร์ เพื่อเป็ นศูนย์กลางการวิจยั และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ครบวงจรของภูมิภาคและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง ทาให้ขอนแก่นมีโอกาสที่จะพัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ตลอดจนนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้ในการส่ งเสริ มการค้า การลงทุ น การบริ หารจัดการ การบริ การสาธารณะและการ
พัฒนาเมืองได้อย่างครอบคลุม และเข้าถึงได้ง่าย

4. ขอนแก่นเป็ นเมืองเป้ าหมาย 1 ใน 3 จังหวัด ตามโครงการ Smart City ของสานักงานส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : SIPA อันประกอบด้วย 1) Smart Economy คือ เมืองที่เอื้อต่อการ
ทาธุ ร กิ จ การสร้ างนวัตกรรมด้านผลิ ตภัณ ฑ์และบริ ก าร รวมถึ งการสร้ า งบริ ษ ัทใหม่ ๆ ในยุคดิ จิทัล 2) Smart
Environment คือ เมืองที่ประหยัดพลังงาน Green building หรื อการลดการใช้พลังงาน ลดการ ปล่อยก๊าซเรื อนกระจก 3)
Smart Governance คือ เมืองที่บริ หารจัดการโปร่ งใส มีความร่ วมมือกับภาคเอกชนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 4) Smart Living
คือเมืองที่น่าอยู่ มีความปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวกด้านการศึกษาและด้านสุ ขภาพอนามัย 5) Smart Mobility คือ
เมืองที่สามารถติดต่อสื่ อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกสบาย มีความคล่องตัว และมีความ ปลอดภัย 6) Smart People
คือ เมืองที่ให้ความเท่าเทียมกันในสังคม มีสิ่งอานวยความสะดวกแก่คนพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูส้ ู งอายุ เปิ ดโอกาสให้คน
ในเมืองมีส่วนร่ วม ทาให้ขอนแก่นมีโอกาสในการพัฒนาเมืองตามรู ปแบบของ SIPA ที่สอดคล้องกับ Smart City ใน
รู ปแบบของเทศบาลนครขอนแก่น
5. การปรับปรุ งและซ่อมแซมสนามบินขอนแก่น ในปี งบประมาณ 2559 เพื่อยกระดับเป็ นสนามบินที่
ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งการเพิ่มตารางการบิน ทาให้ขยายโอกาสในการรองรับการเดิ นทางของนักท่องเที่ยว และผูม้ า
ประชุมสัมมนาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากขึ้น
ภัยคุกคาม(Threats)
1. สภาวะโลกร้อน ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ทาให้เกิดภาวะฝนแล้ง น้ าท่วม
2. การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านมีตน้ ทุนต่ากว่า อีกทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและอุดม
สมบูรณ์ แรงงานราคาถูก ทาให้นกั ลงทุนย้ายฐานการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
3. การไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติสู่กลุ่มวัยรุ่ นผ่านสื่ อต่าง ๆ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต ทาให้เกิด
ปั ญหาสังคมและการเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่ น
4. ภาวะเศรษฐกิจของเมือง-ประเทศหดตัว เนื่องจากภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจโลก
5. ประชากรแฝงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน และมีการเคลื่อนย้ายประชากรสู ง
ซึ่งการอพยพ เคลื่อนย้ายของประชากร ทาให้เกิดโรคต่าง ๆ
6. ปั ญหายาเสพติด ก่อให้เกิดอาชญากรรม ปั ญหาสังคม ปั ญหาที่เป็ นภัยร้ายแรงต่อสุ ขภาพกายและ
สุขภาพจิต และส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ บัน่ ทอนความเจริ ญของท้องถิ่นและประเทศชาติ
7. ธุรกิจต่างถิ่น และการขยายตัวของธุรกิจในรู ปแบบออนไลน์หรื อที่เรี ยกว่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
(e-Commerce) ส่งผลต่อวงการค้าท้องถิ่น จากการเข้ามาชิงส่วนแบ่งการตลาด
โดยได้ใช้หลักการสาคัญ คือ การวิเคราะห์โดยการสารวจจากสภาพการณ์ท้ งั 2 ด้าน คือ สภาพการณ์
ภายนอกและสภาพการณ์ภายใน รวมถึงผลการวิเคราะห์การพัฒนาแบบบูรณาการ (Integration) ในเชิงพื้นที่และพัฒนา
ท้องถิ่นสู่ความเชื่อมโยงการพัฒนาระดับอาเภอ จังหวัด และประเทศ เพื่อให้รู้จกั ตนเองและรู ้จกั สภาพแวดล้อมในการ
บริ หารและบริ การกิจการสาธารณะ ดังนี้
สภาพการณ์ ภายนอก
การใช้ ผงั เมืองรวมในการกาหนดแนวทางการพัฒนา
ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบ้านค้อ ตาบลสาราญ ตาบลศิลา ตาบลแดงใหญ่ ตาบลใน
เมือง ตาบลบ้านเป็ ด ตาบลบึงเนียม ตาบลพระลับ ตาบลเมืองเก่า ตาบลบ้านหว้า และตาบล ท่าพระ อาเภอเมืองขอนแก่น
ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น ฉบับที่ 432 (พ.ศ.2542) ได้สิ้นสุ ดระยะเวลาการใช้บงั คับ ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นฉบับ
ใหม่ อยู่ในระหว่างปรั บปรุ งผัง ขั้นตอนดาเนิ นงานตามกฎหมายอยู่ในขั้นตอนที่ 5 ประชุ มคณะกรรมการผัง เมื อ ง
(พิจารณาร่ างผังเมืองรวม)

ผลการวิเคราะห์ ผงั เมืองรวมเพือ่ กาหนดแนวทางพัฒนาทางกายภาพในมิตพิ นื้ ที่
เนื่ องจากผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น ฉบับที่ 432 (พ.ศ. 2542) ได้สิ้นสุ ดระยะเวลาการใช้บงั คับ ผังเมืองรวม
เมื องขอนแก่ นฉบับใหม่อ ยู่ในระหว่างปรั บปรุ งผัง ในระหว่างนี้ เทศบาลนครขอนแก่ นได้ใช้แนวทางตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0706/12639 เรื่ อง มาตรการในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหากรณี กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผัง
เมืองรวมสิ้ นสุ ดระยะเวลาการใช้บงั คับ ซึ่ งกาหนดนโยบายและมาตรการให้องค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนิ นการออก
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินไป
พลางก่อน กรณี ที่ยงั ไม่มีขอ้ บัญญัติทอ้ งถิ่นใช้บงั คับในการพิจารณาอนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ผขู ้ ออนุญาต
ดาเนิ นการหรื อประกอบกิจการใด ๆ ตามกฎหมายเฉพาะเพื่อการนั้นๆ และกฎหมายเฉพาะดังกล่าวได้ให้อานาจกับเจ้า
พนักงานท้อ งถิ่ นในการใช้ดุล พินิ จที่ จะพิจ ารณาอนุ ญาตหรื อ ไม่ อนุ ญาตไว้ใ ห้เ จ้า พนักงานท้อ งถิ่ นค านึ งถึ งการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมที่ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บงั คับแล้วประกอบการพิจารณาใน
การใช้ดุลพินิจด้วย ดังนั้น การกาหนดแนวทางพัฒนาทางกายภาพในมิติพ้ืนที่ เทศบาลนครขอนแก่นได้กาหนดพื้นที่
เฉพาะที่ จะทาการพัฒนา และอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์
ที่ดินในเขตเทศบาล

สภาพการณ์ ภายใน
การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้ องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นเป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กาหนดยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งแสดงถึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดย
นาหลักการและแนวคิดที่สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นมาประกอบกับปั จจัยสาคัญ คือ ศักยภาพและปั ญหา/ความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นด้วย
คาแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี นครขอนแก่น ของนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพนั ธุ์นายกเทศมนตรี นครขอนแก่น เสนอ
ต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่น วันที่ 21 กันยายนพ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมนครเป็ งจาล เพื่อเป็ นกรอบหรื อแนวทางในการ
พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นให้เจริ ญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านมุ่ง “พัฒนาเมืองสู่ สากล สร้ างสั งคมแห่ งความสุ ข” ตาม
วิสยั ทัศน์ของเทศบาลนครขอนแก่น
ด้วย “ศรัทธาในภาคประชาชน เชื่อมัน่ ในพลังท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่ สากล” เทศบาลนครขอนแก่น ได้พฒั นาเมือง
อย่างต่อเนื่ อง โดยการวางรากฐานของการพัฒนาเมื องสู่ ความเป็ นเมื องน่ าอยู่ก่อเกิ ดศักยภาพที่ โดดเด่ นในการเป็ น
ศูนย์กลางทางด้านต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคมาโดยตลอด ทั้งด้านการเป็ นศูนย์กลางด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านการ
คมนาคมขนส่ ง และด้านการท่องเที่ ยว รวมถึงการแสดงศักยภาพของนครแห่ งกิ จกรรมในเทศกาลสาคัญต่างๆ อย่าง
สม่ า เสมอ นอกจากนั้น ยัง เป็ นที่ ป ระจัก ษ์ใ นการเป็ นผูน้ าการบริ ห ารการปกครองท้อ งถิ่ น ด้ว ยรางวัล ต่ า งๆ ทั้ง ใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ที่การันตีการทางานของนครขอนแก่นอย่างต่อเนื่ อง อันเป็ นหลักประกัน ที่แสดงถึง
ความมัน่ ใจและเห็นความสาคัญในการกระจายอานาจคืนกลับสู่ ภาคประชาชนอย่างแท้จริ ง เพื่อสร้างสรรค์พลังชุมชน
ท้องถิ่นอย่างไม่หยุดนิ่ ง สร้างจิตสานึ กของคนในสังคมเข้ามามีส่วนร่ วมและการสร้างความรู ้สึกความเป็ นเจ้าของเมือง
ร่ วมกันในบริ บทต่าง ๆ อาทิ การดูแลการจัดการสาธารณูปโภคสิ่ งแวดล้อม การมีส่วนร่ วมจัดการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ การมี ส่วนร่ วมในการดู แลสุ ขภาพของประชาชนในชุ มชน พัฒนาสู่ ความเป็ นเมื องน่ าอยู่ การประยุกต์
วัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นให้สอดคล้องกับยุคสมัย โดยผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ ตลอดจนแนวโน้มการพัฒนาเมือง
ยุคใหม่จะมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน หรื อ AEC ดังนั้น จะส่ งผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อเศรษฐกิจและสังคมเมืองขอนแก่น มีผลกระทบต่อ
บุคคลและชุ มชนทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ การจัดเตรี ยมความพร้ อมของนครขอนแก่ น คือ การ
เตรียมคนและชุ มชนท้ องถิ่นควบคู่ไปกับการจัดเตรียมโครงสร้ างพืน้ ฐานและระบบต่ างๆ ให้ นครขอนแก่ น เท่ าทันและ
ทัดเทียมกับการเปลี่ยนผ่ านครั้ งสาคัญที่สุดอีกครั้งของประเทศ ด้ วยการเรี ยนรู้ ถึงการแบ่ งปันมากกว่ าการแข่ งขัน เพื่อ
ความสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อม อันจะนาพาไปสู่ ชุมชนท้ องถิ่นและสังคมแห่ งความสุ ข เป็ นเป้ าหมาย
สาคัญจึงกาหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ด้วยวิสยั ทัศน์“พัฒนาเมืองสู่ สากล สร้ างสั งคมแห่ งความสุ ข”
ภายใต้ 4 นโยบายหลัก ดังนี้
1. นโยบายด้ าน : เพิม่ ขีดความสามารถขององค์ กรในการบริหารงานท้ องถิ่นอย่ างมีส่วนร่ วม
เป็ นนโยบายที่ยดึ หลักการบริ หารงานภายใต้การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย โดยมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นองค์พระประมุข น้อมนาหลักการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ ดี อาศัยหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริ หารกิ จการ
เทศบาล อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวดเร็ ว เท่าเทียมทัว่ ถึงและเป็ นธรรม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีแนวทางการดาเนินนโยบาย ดังนี้
1.1 การพัฒนาองค์กรเทศบาลนครขอนแก่น ให้เป็ นองค์กรธรรมาภิบาลบริ หารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต
โปร่ งใส คุม้ ค่า เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทางานของหน่ วยงานต่าง ๆ ในองค์กร ให้
กระชับ รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิภาพ พร้อมเป็ นหน่วยงานที่มีความเป็ นเลิศในการบริ การประชาชน

1.2 พัฒนาศักยภาพและยกระดับทรั พยากรบุ คคล ซึ่ งประกอบด้วย คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภาท้องถิ่ น
บุคลากรของเทศบาล ผูน้ าชุมชน กลุ่มตัวแทนเครื อข่ายภาคประชาสังคม ด้วยการส่ งเสริ มและสนับสนุนการสร้างองค์
ความรู ้เพื่อสร้างวัฒนธรรมให้เป็ น องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้และจัดการความรู ้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม เพื่อ
เตรี ยมพร้อมให้เท่าทันและทัดเทียมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากการก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
(AEC) ของประเทศไทยในปี 2558
1.3 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นกระบวนการมีส่วนร่ วมภาคประชาชนในการบริ หารจัดการเมือง ด้วยวิธีการ
กาหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาโดยให้ประชาชนเป็ นศูนย์กลางในการร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมตรวจสอบ ในการ
พัฒนาและขับเคลื่อนเทศบาลนครขอนแก่นไปพร้อมกัน
1.4 ส่ งเสริ มการทางานแบบเชื่ อมประสานความร่ วมมือระหว่างองค์กร โดยการสร้างภาคี เครื อข่ายการ
ทางานร่ วมระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นด้วยกัน ส่ วนราชการที่ เกี่ ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน
ตลอดจนประชาชน เพื่อบูรณาการความร่ วมมือ และการทางานร่ วมกันในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
1.5 ส่งเสริ มให้บุคลากรมีความเจริ ญก้าวหน้าตามตาแหน่งหน้าที่และความรู ้ ความสามารถและสนับสนุน
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของเทศบาลนครขอนแก่นให้ดีข้ ึน เพื่อให้สามารถดาเนิ นชีวิตอย่างมีศกั ดิ์ศรี และจัดให้มี
สวัสดิการตามความเหมาะสมกับสภาพการทางาน และสถานการณ์ค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป
1.6 สร้างวินยั และวัฒนธรรมในองค์กรให้ทุกคนยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
1.7 พัฒ นาเครื่ อ งมือ เครื่ อ งใช้ในการปฏิ บ ตั ิง าน โดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เพื่อให้
สามารถบริ การข้อมูลประชาชนได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ พร้อมผลักดันให้เทศบาลนครขอนแก่นเป็ นเทศบาล
แห่งไอซีที (ICT)
2. นโยบายด้ าน : การพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ส่งเสริ มและสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชนได้มีส่วนร่ วมและเรี ยนรู ้ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และทุนทางสังคม เพื่อสร้างสรรค์สงั คม ชุมชน และครอบครัวที่เอื้ออาทรต่อกัน โดยมีแนวทางการดาเนินนโยบาย ดังนี้
2.1 การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญหาท้ องถิ่น
2.1.1 การศึกษา ส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตด้วยการบูรณาการและเชื่อมโยง การศึกษา
ในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยให้เหมาะสมและสอดรับกับกลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ ทั้งผูเ้ รี ยนในระบบ กลุ่มผูข้ าดโอกาส
ผูส้ ู งอายุ ผูบ้ กพร่ องในด้านต่างๆ ฯลฯ โดยเชิ ญชวนผูเ้ กี่ ยวข้องทั้งครอบครัว ผูป้ กครองและกรรมการสถานศึ กษาได้
แสดงบทบาทเข้าร่ วมจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้และเข้าใจชีวติ และการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและ
ทัดเที ยมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ด้วยความภาคภูมิใจในตนเอง และชุ มชนท้องถิ่นนครขอนแก่น รวมทั้งการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและเข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
2.1.2 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่น สนับสนุนและส่ งเสริ มการสร้างสรรค์กิจกรรม
การเรี ย นรู ้ ให้เ ข้า ใจมากขึ้ น ถึ งแก่ น แท้ข องศาสนา วัฒ นธรรม ประเพณี และภูมิปั ญญาท้อ งถิ่ น อันเป็ นการพัฒนา
สติปัญญา และพัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูค้ น ชุมชน สิ่ งแวดล้อมและธรรมชาติ
2.1.3 การกีฬาและการละเล่นต่าง ๆ สนับสนุนและส่งเสริ มการกีฬาทั้งการแข่งขันเพื่อมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศ
และมุ่ ง สู่ นัก กี ฬ าอาชี พ และกี ฬ าซึ่ ง เป็ นการละเล่ น ประเภทต่ า ง ๆ ตามความต้อ งการของบุ ค คลและกลุ่ ม บุ ค คลที่
หลากหลาย เช่น สเกตบอร์ด จักรยานประเภทต่าง ๆ
2.1.4 จัดให้มีกองทุ นเพื่ อส่ งเสริ มและสนับ สนุ นการศึ กษา ทุ กสาขาและทุ กระดับ รวมทั้งประสาน
เชื่อมต่อในเรื่ องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กบั เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
และสายอาชีพ

2.2 การสร้ างสังคมเอือ้ อาทร
ด้ว ยการบู ร ณาการขับ เคลื ่ อ นภารกิ จ คนขอนแก่ น ไม่ท อดทิ ้ ง กัน เพื ่อ ปลุก จิ ต ส านึ ก ให้ช าว
ขอนแก่นได้ตระหนักและหวนคืนกลับมาดูแลซึ่ งกันและกัน เรี ยนรู ้ที่จะ “ให้” และ “ รับ” อย่างมีคุณค่าและมีศกั ดิ์ศรี
อย่างเสมอภาค
2.3 การสร้ างสังคมทีม่ คี วามเสมอภาคและมีศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ อย่ างเท่ าเทียมกัน
2.3.1 ส่ งเสริ มสนับสนุนและสงเคราะห์ให้กบั ประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาส ผูส้ ู งอายุเยาวชน สตรี คนพิการ
และผูป้ ่ วยโรคเอดส์ ให้มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน สามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุข
2.3.2 สร้างนวัตกรรมในการปรับปรุ งสาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐานสาหรับผูพ้ ิการ ผูส้ ู งอายุ เด็กสตรี มี
ครรภ์ ฯลฯ เพื่อให้มีความสะดวกสบายในการดารงชีวติ ในสังคม
2.4 การพัฒนาด้ านสาธารณสุ ขและส่ งเสริมคุณภาพชีวติ
2.4.1 ส่ ง เสริ ม การดาเนิ น กิ จ กรรมด้า นการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพของประชาชนและการบริ ก าร
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทัว่ ถึง
2.4.2 กระจายอานาจด้านสุ ขภาพสู่ ประชาชน โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมคิด ร่ วม
สร้างระบบสุ ขภาพของชุมชน ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเอง เข้าถึงการจัดการสุ ข
ภาวะชุมชนโดยชุมชน
2.4.3 ผลักดันให้มีการกระจายความรู ้ดา้ นสุขภาพและทักษะที่จาเป็ นลงสู่ชุมชน
2.4.4 ผลักดันให้เกิดศูนย์สร้างสุ ขผูส้ ู งอายุ เพื่อตอบสนองความต้องการและความจาเป็ นด้านสุ ขภาพ
ของผูส้ ูงอายุ ให้สามารถเข้าถึงการบริ การสาธารณสุขได้รวดเร็ วและทัว่ ถึง
2.4.5 ส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจในการบริ โภคอาหารที่ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิ ดมลภาวะและส่ งเสริ มให้
ผูบ้ ริ โภคได้บริ โภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ตามโครงการเส้นทางอาหารปลอดภัย
2.4.6 ดาเนิ น การสร้ า งและส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ า ยดู แ ลปกป้ องพิ ท ัก ษ์สิ ท ธิ์ และคุ ้ม ครองผู บ้ ริ โ ภคให้
ประชาชนได้รับการคุม้ ครองและเป็ นธรรมจากการบริ โภค
2.5 การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
2.5.1 รณรงค์ส่งเสริ มการสร้างจิตสานึ กสาธารณะ ด้านการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม และพลังงานแก่บุคลากรเทศบาลตลอดจนประชาชน ด้วยหลักการใช้ให้นอ้ ยและใช้อย่างคุม้ ค่า
2.5.2 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการสร้างเครื อข่าย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และ
การใช้พลังงานอย่างประหยัด โดยการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วน เช่น การจัดการขยะแบบมีส่วนร่ วม ตั้งแต่ตน้ ทาง การ
จัดการขยะในครัวเรื อน ตลอดจนการพัฒนาแนวทางการแปรรู ปขยะมาผลิตปุ๋ ยชีวภาพเพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อม แปรรู ปขยะ
ให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ า และน้ ามัน ตลอดจนการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการนาขยะมารี ไซเคิลเพื่อลดการปล่อยก๊าชเรื อน
กระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อน เป็ นต้น
2.6 การสร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชน
โดยการบริ หารจัดการบ้านเมืองแบบธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการ มีส่วนร่ วม โปร่ งใส กระจายอานาจ
โดยส่งเสริ มให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในกระบวนการร่ วม รับรู ้ ร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมตรวจสอบต่อ
การพัฒนาเมืองให้คนจนอยู่ดี คนมี อยู่ได้ ตลอดจนสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ สร้างความรู ้ สึกความเป็ นเจ้าของเมื อง
ร่ วมกัน
3. นโยบายด้ าน : การเพิม่ ศักยภาพของเมือง
3.1 การพัฒนาศักยภาพด้ านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รองรับการเป็ นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาค
อีสาน เช่น การจัดระบบและเสริ มสร้างมาตรการ การบาบัดน้ าเสี ยและป้ องกันน้ าขังและน้ าท่วมในเขตเทศบาล การ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่ง (Logistics Hub) ระดับภูมิภาค

3.2 การสร้ างขอนแก่ นให้ เป็ นเมือ งมหานครสี เขีย ว(Green City) เพิ่มปอดของเมื อ ง ด้วยการพัฒนา
ปรั บปรุ งภูมิ ทัศน์สวนสาธารณะ เพิ่ มพื้นที่ สีเขี ยวให้สวยงาม น่ าอยู่ เพื่อเป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวของเมืองขอนแก่น
3.3 ปรั บปรุ งสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักผ่ อนหย่ อนใจ ในเขตเทศบาลให้สะอาด เรี ยบร้อย สวยงามและ
ปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาสถานที่ใหม่ ๆให้เกิดขึ้น
3.4 จัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้ อย
3.4.1 ส่งเสริ มและสนับสนุน การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน โดยให้
งานอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) เป็ นอาสาสมัครในการเฝ้ าระวังความปลอดภัยตามชุมชนในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น และการส่ งเสริ มและสร้างการมีส่วนร่ วมภาคประชาชนในการรักษาความปลอดภัยโดยการติดตั้งกล้อง
วงจรปิ ด ( CCTV )
3.4.2 การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด โดยเน้นการสนับสนุนกิจกรรมการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายา
เสพติดในชุมชน เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งของเครื อข่ายความร่ วมมือของประชาชน เป็ นหูเป็ นตาในการแจ้งเตือนภัย
3.4.3 การพัฒนาศักยภาพการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิอย่างเพียงพอ
3.4.4 การร่ วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการจราจรและลดอุบตั ิเหตุ
3.4.5 การส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการบูรณาการปฏิ บตั ิงานร่ วมขององค์กรปกครองท้องถิ่นอื่ น
หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. นโยบายด้ าน : การพัฒนาเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจมุ่งสู่ มหานคร
เพื่อรองรับการเป็ นเมืองมหานคร สิ่ งสาคัญที่ตอ้ งเตรี ยมรองรับ คือ การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
เมืองให้ได้มาตรฐานที่ดี จึงเป็ นบทบาทสาคัญยิง่ ที่เทศบาลนครขอนแก่นซึ่งถือเป็ นองค์กรรัฐที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่ วม
ในการส่งเสริ มและสนับสนุนในการพัฒนา ภายใต้ขอบเขตและอานาจหน้าที่ จึงมีแนวนโยบายในการดาเนินการดังนี้
4.1 ส่ งเสริ มสนับสนุ นและยกระดับกิ จกรรม เพื่อสร้างการท่ องเที่ ยวกระตุน้ เศรษฐกิ จของจังหวัดด้วย
กิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและเทศกาล ตลอดทั้งปี (Event City : เมืองแห่ งเทศกาล)เช่น
งานสงกรานต์เทศกาลดอกคูนเสี ยงแคนและถนนข้าวเหนียว ออกพรรษาไต้ประทีปโคมไฟและวิถีอีสาน บุญคูนเมือง ปี
ใหม่ขอนแก่นปาร์ต้ ีปีแสง และอื่น ๆ
4.2 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดการจัดประชุมสัมมนาและแสดงสิ นค้าในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
โดยการประสานงานกับภาครัฐและเอกชน(MICE City : เมืองแห่ งการสัมมนา)เพื่อให้เกิดรายได้แก่ธุรกิจท้องถิ่นและ
กระตุน้ การท่องเที่ยวภายในจังหวัด
4.3 ส่ งเสริ มและสนับสนุน ภาคีเครื อข่ายที่มีส่วนเกี่ ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองขอนแก่นให้
เป็ นเมืองศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical hub)
4.4 สร้างองค์ความรู ้ สร้างอาชี พ และสร้างช่องทางจาหน่ าย ตลอดจนการส่ งเสริ มและสนับสนุ นกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการ SME และภาคประชาชนที่ประสงค์จะเริ่ มต้นอาชีพให้มีรายได้เกิดขึ้นอย่างยัง่ ยืน
สภาพแวดล้ อมในการบริหารและบริการสาธารณะ
ปัจจัยและสถานการณ์ การเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลต่ อการพัฒนา
1. ผลการวิเคราะห์ ปัญหาและความต้ องการของประชาชนในท้ องถิน่ ตามประเด็นการพัฒนาท้ องถิ่น
(1) ด้ านเศรษฐกิจ

-ต้องการให้พฒั นาสิ นค้าและบริ การในระดับท้องถิ่นให้มีศกั ยภาพในการแข่งขันทั้งคุณภาพและ
มาตรฐาน ยกระดับไปสู่สินค้าและบริ การที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคทั้งในระดับประเทศและใน
ระดับสากล
-ต้องการให้มี Start-up MICE Style KHONKEN City ภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์คน
รุ่ นใหม่ที่อยากเป็ นนายตนเอง ในธุรกิจ MICE ด้วยทุนและการตลาด การออกแบบ และเทคโนโลยี
(2) ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
-ปั ญหาการระบายน้ า : ระบบระบายน้ าและการวางท่อระบายน้ าของเทศบาลยังไม่ได้มาตรฐาน
เกิดการระบายน้ าไม่ทนั มีน้ าท่วมขังรอการระบายเวลาฝนตกหนัก
-ปั ญหาถนนและท่อระบายน้ า : ถนนบางสายชารุ ด บางสายไม่มีท่อระบายน้ า มีการอุดตันของ
ท่อระบายน้ า และฝาท่อระบายน้ าชารุ ด ถนนไม่มีเส้นจราจรหรื อมีแต่ลบเลื่อน
-ปั ญหาทางเท้า : มีการลุกล้ าทางเท้า เพื่อวางและจาหน่ายสิ นค้า
-ปั ญหาการจราจร : รถติดช่วงชัว่ โมงเร่ งด่วน คนขาดจิ ตสานึ กและไม่เคารพกฎจราจร ความไร้
ระเบียบเรื่ องการจอดรถจนส่งผลให้เกิดปั ญหารถติดในเมือง
-ปั ญหาไฟฟ้ าสาธารณะ : ไฟฟ้ าแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอยบางสายชารุ ดเสี ยหายและการ
แก้ไขซ่อมแซมไม่รวดเร็ ว ทาให้ประชาชนรู ้สึกไม่ปลอดภัยในการสัญจรไปมาเวลากลางคืน
-ต้องการให้เมืองขอนแก่นมีความทันสมัยมากขึ้น ด้วยสิ่ งอานวยความสะดวกทางด้านเทคโนโลยี
และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็ น Digital Economy ให้ท้ งั ประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชาวขอนแก่น
(3) ด้ านสิ่งแวดล้ อม
-ปั ญ หาขยะ : ขยะและของเสี ย ที่ เ กิ ด จากภาคครั ว เรื อ นโรงเรี ย น สถานประกอบการ และ
หน่วยงานต่างๆ เกินกว่ากาลังของเทศบาลนครขอนแก่นจะกาจัดได้ทนั การคัดแยกขยะจากครัวเรื อนยังมีนอ้ ย ถึงแม้จะ
ได้มีการรณรงค์คดั แยกขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรณรงค์ปรับพฤติกรรมลดการสร้างขยะ แต่ยงั มีสัดส่ วนน้อยเมื่อ
เทียบกับอัตราการผลิตขยะ จนส่ งผลให้เกิดปริ มาณขยะที่รวบรวมเข้าไปสถานที่กาจัดจานวนมากที่ไม่สามารถกาจัดได้
ทันต่อเวลา และเทศบาลเองก็ยงั เก็บขนขยะรวม
-ปั ญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และภาวะโลกร้ อน เริ่ มส่ ง
ผลกระทบที่เป็ นรู ปธรรมต่อจังหวัดขอนแก่น พายุที่มีความรุ นแรงขึ้น ฝนตกเกิดน้ าท่วมฉับพลัน การเกิดภาวะภัยแล้งที่
ไม่เคยเกิดมาก่อน
-ปั ญหาที่เกิดจากการบริ โภคอาหาร เป็ นภัยเงียบที่คนเมืองอาจไม่ทนั ระวังตัว อาหารที่นาเข้ามา
จากที่ ต่าง ๆ จากนอกเมือง ต่างจังหวัด จากต่างประเทศ มีความเสี่ ยงต่อการปนเปื้ อนสารเคมีและยาฆ่าแมลง ซึ่ งเป็ น
วิธีการที่ผปู ้ ระกอบการที่ขาดความรับผิดชอบได้นามาผสมกับอาหารที่เป็ นวัตถุดิบ หรื อแม้แต่ในกระบวนการผลิตที่ขาด
ความระมัดระวังและความใส่ใจก็มีโอกาสที่ทาให้อาหารมีความปนเปื้ อนสูง ส่งผลให้ภาวะสุขภาพของคนเมืองเริ่ มย่าแย่
อัตราป่ วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดเชื้อมีแนวโน้มสู งขึ้นอย่างชัดเจน การหันเข้าหาแนวทางการผลิตแบบอินทรี ย ์ รวมทั้งการ
สร้างแหล่งอาหารบริ โภคในเมือง จึงน่าจะเป็ นทางเลือกของอนาคตต่อไป
-ปั ญหาการก่อมลพิษและเหตุราคาญในเขตเมืองมีแนวโน้มสู งขึ้น คนเมืองเริ่ มพูดคุยกันน้อยลง
การประกอบธุรกิจหลายประเภทที่อยูใ่ นเมืองเริ่ มสร้างปั ญหา เมื่อมีคนมากขึ้น สภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทาให้มี
โอกาสกระทบกระทัง่ กันมากขึ้น การปกป้ องสิ ทธิ์โดยการใช้กระบวนการทางกฎหมาย การเรี ยกร้องสิ ทธิ์ ผ่านหน่วยงาน
รัฐ เป็ นเครื่ องมือที่ ประชาชนนามาใช้เป็ นแนวทางแก้ไขปั ญหา แต่ก็ใช่จะเป็ นคาตอบของทุกอย่าง แนวทางการสร้าง
สังคมที่ เอื้ออาทรน่ าจะเป็ นอีกหนึ่ งทางออกให้คนได้ ทบทวนตนเองทั้งในฐานะผูก้ ่อมลพิษ หรื อผูร้ ับผลกระทบที่ จะ
ยอมรับการหาทางออกและแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน

(4) ด้ านสังคม
-ปั ญหาความเหลื่อมล้ าเป็ นปัญหาสาคัญและควรได้รับการแก้ไขโดยด่วน ซึ่งสามารถเห็นได้อย่าง
ชัดเจนในสังคมปั จจุบนั กล่าวคือ จากความไม่เท่าเที ยมทางสังคมทาให้กลุ่มคนจานวนหนึ่ งขาดโอกาสในการเข้าถึง
บริ การพื้นฐานที่สมควรได้รับ ดังนั้น การให้โอกาสโดยการสร้างแหล่งเรี ยนรู ้ที่เข้าถึงง่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน การ
ให้ความรู ้จากการศึกษา การสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ทุกคนมีงานทา จึงเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการให้เทศบาลดาเนินการ
-ปั ญหายาเสพติด : มีการแพร่ ระบาดของยาเสพติดทั้งในโรงเรี ยนและตามชุมชน เนื่ องจากอาชีพ
ขายยาเสพติดเป็ นอาชีพที่มีรายได้ดีถึงจะมีความเสี่ ยงสู งก็ตาม แต่ประชาชนบางกลุ่มทาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของ
ครอบครัว ซึ่งปั ญหาด้านนี้ยงั มีสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจ จะต้องมีการเฝ้ าระวังและปราบปรามกันต่อไป รวมทั้งสร้าง
พลังมวลชนให้ร่วมกันเฝ้ าระวังและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
-ปั ญหาแรงงานต่างด้าว : ปั จ จุ บันมี แรงงานต่า งด้าวอยู่ใ นเขตเทศบาลจานวนมาก ทาให้ตอ้ ง
รับภาระในการบริ การสาธารณะด้านต่าง ๆ เช่น การสาธารณสุ ข สิ่ งแวดล้อม ฯลฯ ให้เพียงพอและมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้น
-ปั ญหาด้านการศึกษา : เด็กที่ศึกษาในโรงเรี ยนยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดเลขไม่เป็ น สะท้อน
ให้เห็นถึงคุณภาพการเรี ยนการสอน
-ต้องการให้มีการพัฒนาพื้นที่ รกร้างหรื อพื้นที่ สาธารณประโยชน์ที่ไม่ใช้แล้ว ให้เป็ นพื้นที่ เพื่อ
สร้างสังคมแห่งใหม่ที่เท่าเทียมสาหรับทุกเพศทุกวัย ภายใต้ CREATIVE SPACE เกิดพื้นที่เรี ยนรู ้ พื้นที่ศิลปะที่สามารถ
สร้างรายได้โดยชุมชน
-ต้องการให้ติดตั้งกล้องวงจรปิ ดภายในเขตเทศบาลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากการโจรกรรม การย่องเบา การทาลายทรัพย์สิน การกระทาผิดกฎจราจร และเหตุร้ายอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นบ่อเกิดแห่ งความ
ความเสี ยหายชี วิต และทรั พย์สิน กล้อ งงวงจรปิ ดจะช่ วยบันทึ กข้อมูล รู ปพรรณ รวมถึ งเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นเพื่อเป็ น
หลักฐานทางกฎหมาย ในการตามจับหรื อสื บสวนคดีต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น
(5) ด้ านบริหารจัดการ
-ปั ญหาที่เกิดขึ้นในการบริ หารจัดการของเทศบาล เกิดจากกฎระเบียบหรื อกฎหมายที่ลา้ หลัง ไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทาให้เทศบาลมีการพัฒนาอย่างล่าช้า
-ปั ญหาการบริ หารจัดการที่ขาดความเชื่อมโยงระหว่างผังเมือง ชาวบ้านและท้องถิ่น
-ต้อ งการให้ส ร้ า งกลไกเพื่ อ ส่ ง เสริ ม อ านาจของชุ ม ชน อาจเริ่ ม จากการออกข้อ ก าหนดหรื อ
บทลงโทษกันเองภายในชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่ วม ความรับผิดชอบ การตัดสิ นใจในการแก้ปัญหาร่ วมกันส่ งผลให้
ชุมชนมีอานาจในการปกครองและสามารถดูแลตนเองได้
-ต้องการให้สร้างที ม Lobbyist ที มกฎหมาย ที มธุ รกิ จ ในการบริ หารจัดการ โดยต้องคานึ งถึง
หลักการ Clear, Care, Fair and Share และผลประโยชน์ที่เอื้อต่อภาคประชาชน
อีกทั้ง เทศบาลนครขอนแก่น ยังได้วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาล
นครขอนแก่น ภายใต้พนั ธกิจ ยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี้
พันธกิจที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่ นเพือ่ เป็ นศู นย์ กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็ นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็ นศูนย์กลางพาณิ ชยกรรมของภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
เทศบาลนครขอนแก่ น เป็ นศู น ย์กลางด้ านเศรษฐกิ จ การค้ า พาณิ ชยกรรม และการลงทุ น ของภู มิ ภ าค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของเทศบาลนครขอนแก่นอยูใ่ นรู ปของการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองที่มีการ
เชื่ อมโยงกันระหว่างหน่ วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ผูป้ ระกอบการ และประชาชน มี นักลงทุ นและผูป้ ระกอบการที่

ต้องการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เทศบาลนครขอนแก่นจึงควรตั้งศูนย์ขอ้ มูลเศรษฐกิจและการลงทุน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนในเขตพื้นที่เทศบาลนคร
ขอนแก่น เพื่อแนะนาและส่ งเสริ มให้เกิ ดความรู ้ความเข้าใจแก่นักลงทุนและประชาชนทัว่ ไปที่สนใจให้ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุน ตลอดจนให้คาปรึ กษาในเรื่ องข้อกฎหมายและแนวทางการปฏิบตั ิของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดทะเบียนพาณิ ชย์ การขออนุญาตเพื่อประกอบกิจการ เป็ นต้น เทศบาลนครขอนแก่นยัง
ต้องการบุ คลากรที่ มีคุณวุฒิทางด้านเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุ รกิ จ ในการดาเนิ นการซึ่ งจะทาหน้าที่ เป็ นสื่ อกลางเพื่ อ
ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ และให้คาปรึ กษา
ช่วยเหลือเพื่อสนับสนุ นส่ งเสริ มให้เกิ ดการลงทุนอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นศูนย์ขอ้ มูลเศรษฐกิ จและการลงทุนครบวงจร
ต่อไป ณ ปั จจุบนั นี้เทศบาลนครขอนแก่นก็ยงั ไม่สามารถจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลดังกล่าวได้ ด้วยข้อมูลทางด้านนี้มีนอ้ ยและไม่
เป็ นปั จจุบนั แต่เทศบาลนครขอนแก่นก็มีความพยายามที่จะหาข้อมูลที่เป็ นตัวชี้วดั เศรษฐกิจของเมือง โดยทาการจ้างที่
ปรึ กษาเพื่อจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เขตุเทศบาลนครขอนแก่น
การพัฒนามิติดา้ นการท่องเที่ยว เทศบาลนครขอนแก่น มีประเพณี ที่โดดเด่นเป็ นที่นิยม คือ งานประเพณี สุด
ยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสี ยงแคนและถนนข้าวเหนียว เทศบาลนครขอนแก่นจึงมีภาระงานต่อเนื่ องในการ
รักษาความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในเทศบาลนครขอนแก่น เนื่ องจาก
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ทั้งคู่แข่งในภูมิภาคที่ได้ส่งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ ว ทาให้ส่วน
แบ่งทางการตลาดด้านการท่องเที่ ยวของขอนแก่นลดลง ประกอบกับปั ญหาเศรษฐกิ จชะลอตัว ส่ งผลกระทบทาให้
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย อาทิ ค่าอาหาร ค่าที่พกั ค่าจับจ่ายใช้สอยเพิ่มสู งขึ้น นอกจากงาน
ประเพณี สุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสี ยงแคนและถนนข้าวเหนี ยวแล้วเทศบาลนครขอนแก่นยังได้จดั งาน
อื่ น ๆ และพยายามยกระดับงานให้เ ป็ นที่ นิยมเช่ นกัน ได้แก่ งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ ข อนแก่ น และงาน
ขอนแก่นเคาท์ดาวน์
ปั ญหาของการพัฒนาการท่ องเที่ ยวของเทศบาลนครขอนแก่ น ก็คือ จานวนบุ คลากรด้านการส่ งเสริ มและ
พัฒนาการท่องเที่ยวยังมีไม่เพียงพอและบุคลากรที่มีอยูย่ งั ขาดความรู ้ความสามารถในการจัดการด้านการท่องเที่ยวในระดับ
สากล อี ก ทั้ งการด าเนิ น การด้ า นการท่ อ งเที่ ย วยัง ขาดการบู ร ณาการงานร่ วมกั น ระหว่ า งภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบัน และภาคประชาชน และขาดการจัดการองค์ความรู ้ ดา้ นการท่องเที่ ยวในแหล่งพื้นที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยรอบเทศบาลนครขอนแก่น อาทิ ข้อมูลประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่
ละชุมชน แผนที่แหล่งท่องเที่ยว เป็ นต้น
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่งเสริ มผูป้ ระกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
สถานการณ์ ความไม่แน่ น อนของเศรษฐกิ จไทยในปั จจุ บัน สะท้อ นให้เห็ นถึ งการเปลี่ ยนแปลงในวิถีการ
ดารงชีวิตของประชาชนในขอนแก่น โดยพบว่า ปั จจุบนั ประชาชนมีแนวโน้มต้องการประกอบอาชี พอิสระเพิ่มสู งขึ้น
ส่ งผลให้เกิดความต้องการช่องทางในการประกอบอาชีพใหม่ เทศบาลนครขอนแก่นซึ่ งเป็ นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาท
ส าคัญในการส่ งเสริ มอาชี พให้แก่ ประชาชนในเทศบาลนครขอนแก่ น จึ งได้มี การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มอาชี พ เพื่ อ ให้
ประชาชนกลุ่ม เป้ าหมายสามารถเข้าถึ งกิ จ กรรมและบริ ก ารส่ งเสริ มอาชี พต่างๆ ได้โ ดยสะดวก โดยมี เป้ าหมายให้
ครอบคลุมในทุกเขตพื้นที่ของเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้เทศบาลนครขอนแก่นมีบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ในการบริ หารจัดการเพื่อการส่ งเสริ มอาชีพ มีเครื อข่ายวิทยากรที่มีความรู ้ความสามารถและความชานาญ
เฉพาะทาง รวมทั้งให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มอาชีพของประชาชน อย่างไรก็ตาม
การดาเนิ นงานส่ งเสริ มอาชีพในปั จจุบนั ยังมีการดาเนิ นการไม่ครบวงจร เนื่ องจากยังขาดแหล่งจาหน่ายผลิตภัณฑ์และ
บริ การ ขณะที่ การส่ งเสริ ม อาชี พของเทศบาลนครขอนแก่ นยังไม่สามารถเข้าถึ งประชาชนกลุ่มเป้ าหมายได้อย่า ง
ทัว่ ถึง เนื่องจากการประชาสัมพันธ์การฝึ กอบรมยังไม่แพร่ หลายมากนัก และเทศบาลนครขอนแก่นยังขาดแคลนวิทยากร

ในบางสาขาอาชีพที่ เป็ นที่ ตอ้ งการ และเพื่อให้การส่ งเสริ มอาชีพของประชาชนมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เทศบาลนคร
ขอนแก่นได้ร่วมกับ 8 องค์กรเศรษฐกิจ ในการดาเนินการในเรื่ องนี้
พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานและสิ่งแวดล้ อมให้ เป็ นนครทีน่ ่ าอยู่ในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่ งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่ งการลงทุนและนคร
แห่งการอยูอ่ าศัย
กฎหมายและนโยบายกาหนดให้เทศบาลนครขอนแก่นเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีอานาจออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่ น มี การบริ หารจัดการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณของตนเองได้ และศักยภาพของจัง หวัดขอนแก่ นที่ เป็ น
ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองของภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เทศบาลนครขอนแก่นเป็ นพื้นที่กลางเมือง
มีความเจริ ญอย่างรวดเร็ ว ประชากรเพิ่มขึ้น และมีการเติบโตตามเส้นทางคมนาคม ทาให้มีลกั ษณะทางกายภาพและ
โครงสร้างพื้นฐานไม่สอดคล้องกับการพัฒนาในปั จจุบนั
เทศบาลนครขอนแก่น ยังมีจุดแข็งที่มีโครงสร้างองค์กรระดับท้องถิ่นที่เป็ นระบบทาหน้าที่วางแผนพัฒนาและ
ให้บริ การพื้นฐานหลายอย่าง ทาให้เกิ ดความคล่องตัวในการดาเนิ นการพัฒนา ผูบ้ ริ หารเทศบาลนครขอนแก่นที่มาจาก
การเลือกตั้ง จึ งให้ความสาคัญกับความเป็ นอยู่ของประชาชนเป็ นสาคัญ นอกจากนี้ เทศบาลนครขอนแก่นยังมุ่งพัฒนา
ตนเองให้เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับเดียวกับเมืองระดับภูมิภาค
อื่นๆ นอกจากนี้ การวางแผนและการบริ หารจัดการพัฒนาเมืองใช้จานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ เป็ นพื้นฐาน ทา
ให้บริ การที่เทศบาลนครขอนแก่นยังจัดให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการจริ ง นอกจากนี้ ยงั มีปัญหาเรื่ องการประสานงาน
และการซ้อนทับของอานาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานระดับภูมิภาค ทาให้การบริ หารจัดการโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ เช่น
ระบบคมนาคมขนส่ ง ไฟฟ้ า ประปา สื่ อสารโทรคมนาคม ที่ตอ้ งการการบูรณาการระหว่างหน่วยงานไม่สามารถทาได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สถานการณ์ที่สาคัญด้านการพัฒนาระบบขนส่ งสาธารณะได้แก่ สภาพปั ญหาการจราจรติดขัด ซึ่ ง
ส่ งผลให้เกิ ดความต้องการระบบขนส่ งสาธารณะ อี กทั้งประชาชนมี ความต้องการได้รับบริ การและการจัดการด้าน
การจราจรและขนส่ งที่ดี ขณะเดียวกันยังได้ให้ความสนใจเรื่ องการจัดระเบี ยบการจราจรและทางเท้า จึ งคาดหวังให้
เทศบาลนครขอนแก่นจัดการปั ญหาการลุกล้ าทางเท้าสาธารณะ ทาให้เป็ นภาระหน้าที่ของเทศบาลนครขอนแก่นในการจัด
ระเบียบการจราจรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสาคัญกับระบบขนส่ งสาธารณะ
ระหว่างเมืองและเขตเมืองหลักอื่นๆ เช่น รถไฟฟ้ าความเร็ วสูง และได้มอบให้สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร : สนข. ทาการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่ งมวลชนสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม แต่กฎหมายที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ยังไม่เอื้อให้เทศบาลนครขอนแก่นดาเนิ นการด้านการขนส่ งโดยตรง รวมถึง
พระราชบัญญัติร่วมทุนที่มีขอ้ จากัดต่อการดาเนินการ
นอกจากนี้ เทศบาลนครขอนแก่นยังประสบปั ญหา โครงข่ายถนนขาดความสมบูรณ์ มีปัญหาบริ เวณคอขวดและ
ทางแยก การเพิ่มพื้นที่ถนนหรื อผิวจราจรทาได้ยาก ถนนสายหลัก สายรองและโครงข่ายถนนเริ่ มมีสภาพชารุ ด จาเป็ นต้องมี
การบ ารุ งรั กษา และที่ สาคัญคื อเทศบาลนครขอนแก่ นขาดแผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่ งและการแก้ไขปั ญหา
การจราจรแบบภาพรวมเชิงบูรณาการ นอกจากนี้ การให้บริ การสาธารณูปโภคที่กระจายอยูใ่ นหลายหน่วยงานทาให้ขาดผัง
และแผนการให้บริ การสาธารณูปโภคอย่างเป็ นระบบ การก่อสร้าง และหรื อการติดตั้งอุปกรณ์ดา้ นสาธารณูปโภคทาให้
การจราจรติ ดขัดและผิวการจราจรเสี ยหาย และความล่าช้าในการรื้ อย้ายสาธารณู ปโภคยังส่ งผลกระทบต่องานก่ อสร้ าง
โครงข่ายถนนของเทศบาลนครขอนแก่นอีกด้วย
สถานการณ์ของผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น ฉบับที่ 432 (พ.ศ. 2542) ได้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บงั คับ ผังเมือง
รวมเมืองขอนแก่นฉบับใหม่อยูใ่ นระหว่างปรับปรุ งผัง ในระหว่างนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้ใช้แนวทางตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0706/12639 เรื่ อง มาตรการในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหากรณี กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผัง
เมืองรวมสิ้ นสุ ดระยะเวลาการใช้บงั คับ ซึ่ งกาหนดนโยบายและมาตรการให้องค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนิ นการออก

ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินไป
พลางก่อน กรณี ที่ยงั ไม่มีขอ้ บัญญัติทอ้ งถิ่นใช้บงั คับในการพิจารณาอนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ผขู ้ ออนุญาต
ดาเนิ นการหรื อประกอบกิจการใดๆ ตามกฎหมายเฉพาะเพื่อการนั้นๆ และกฎหมายเฉพาะดังกล่าวได้ให้อานาจกับเจ้า
พนักงานท้อ งถิ่ นในการใช้ดุล พินิ จที่ จะพิจ ารณาอนุ ญาตหรื อ ไม่ อนุ ญาตไว้ใ ห้เ จ้า พนักงานท้อ งถิ่ นค านึ งถึ งการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมที่ได้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บงั คับแล้วประกอบการพิจารณาใน
การใช้ดุลพินิจด้วย ดังนั้น การกาหนดแนวทางพัฒนาทางกายภาพในมิติพ้ืนที่ เทศบาลนครขอนแก่นได้กาหนดพื้นที่
เฉพาะที่จะทาการพัฒนา และอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์
ที่ดินในเขตเทศบาล
สถานการณ์ที่สาคัญในด้านการจัดการจราจร ได้แก่ ประชาชนยังมีความนิ ยมในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ทาให้
เป็ นภาระหน้าที่ของเทศบาลนครขอนแก่นในการเสริ มสร้างความปลอดภัยในการจราจรให้มากขึ้น ในขณะที่เทศบาลนคร
ขอนแก่นไม่มีอานาจในการบังคับใช้กฎหมายจราจร โดยเฉพาะขาดการกระจายอานาจอย่างแท้จริ ง
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล
เทศบาลนครขอนแก่นได้ขบั เคลื่อนภารกิ จด้านสิ่ งแวดล้อมโดยมีโครงการ คนขอนแก่นหัวใจไร้ มลพิษ โดย
ขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.สังคมแห่งต้นไม้ 2.สังคมไร้มลพิษ 3.สังคมพิชิตพลังงาน 4.สังคมรุ่ นใหม่หวั ใจสี เขียว แต่
ยังมีอุปสรรคหลายประการ อุปสรรคที่สาคัญยิ่งประการหนึ่ งก็คือ การเพิ่มขึ้นของประชากรในเทศบาลนครขอนแก่น
และการอพยพเข้ามาของผูม้ ีภูมิลาเนาในจังหวัดอื่นๆ หรื อประชากรแฝงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาในลักษณะของ
แรงงานต่างด้าว และประชาชนส่วนใหญ่ยงั ขาดจิตสานึกสาธารณะ ต่อความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการรักษาสิ่ งแวดล้อม
เมือง รวมถึงการไม่ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น การที่ประชาชนส่ วนใหญ่ไม่ได้เข้ามามีบทบาท
หรื อมีส่วนร่ วมในการจัดการสิ่ งแวดล้อม จึงนับเป็ นอุปสรรคที่สาคัญอีกประการหนึ่ ง นอกจากนี้ ยังมีภาระค่าใช้จ่ายใน
การลดภาวะโลกร้อนของเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นมีเป้ าหมายที่ จะลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
รวมลง อัตราร้อยละ 20 ภายใน 15 ปี อีกทั้งมีอุปสรรคจากการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทาให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
นครขอนแก่น ไม่มีบทบาทและอานาจเป็ นเจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษในพื้นที่อีกต่อไป นับเป็ นอุปสรรคสาคัญอีกประการ
หนึ่งที่ทาให้เทศบาลนครขอนแก่น ไม่สามารถจัดการปั ญหามลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็ จ
ทางด้า นศักยภาพหากมองในภาพรวมแล้ว ที่ ผ่า นมาเทศบาลนครขอนแก่ น ได้มี ผ ลงานการจัด การด้า น
สิ่ งแวดล้อมเป็ นที่ ประจักษ์ในหลายๆ เรื่ อง เริ่ มจากการปรั บปรุ งภูมิทัศน์ของเมื องให้ดีข้ ึ นด้วยการเพิ่มพื้นที่ สีเขี ยว
เมือง การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาน้ าท่วม และการให้บริ การบาบัดน้ าเสี ยชุมชน การให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บและกาจัดมูลฝอย ของเสี ยอันตรายและสิ่ งปฏิกูลรวมทั้งการดาเนิ นการเพื่อลดภาวะ
โลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ปั จจัยที่เอื้อต่อการบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
ให้สาเร็ จเช่นนี้ ได้ ก็คือผูบ้ ริ หารเทศบาลนครขอนแก่นให้ความสาคัญกับสิ่ งแวดล้อม การกาหนดนโยบายและแนว
ทางการดาเนิ นงานจึ งมีความชัดเจน ประกอบกับเทศบาลนครขอนแก่นมีงบประมาณเป็ นของตนเอง บุคลากรส่ วน
ใหญ่ที่เกี่ยวข้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ มีประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เทศบาลนครขอนแก่น มีความ
พร้ อ มสู ง ในการวิเคราะห์ แ ละติ ด ตามสถานการณ์ ด้า นสิ่ งแวดล้อ ม รวมถึ ง การเฝ้ าระวัง การป้ องกัน มิ ใ ห้คุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อมเสื่ อมโทรม และยังพร้อมที่จะยกระดับคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้สูงขึ้นเพื่อก้าวไปสู่ ความเป็ นเมืองน่าอยูใ่ น
ระดับสากล ถึงกระนั้นก็ตามเทศบาลนครขอนแก่น ก็ยงั มีจุดอ่อนทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบตั ิ เริ่ มจากยังไม่
มีการผลักดันงานบูรณาการด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นรู ปธรรมในระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงทาให้ขาดการผลักดัน
งานอย่างที่ควรจะเป็ น การดาเนินงานส่ วนใหญ่จึงเป็ นการตอบสนองต่อภารกิจของแต่ละหน่วยงานเป็ นหลัก ส่ งผลให้
การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมของเทศบาลนครขอนแก่นส่ วนใหญ่เป็ นการแก้ไขปั ญหาที่ ปลายเหตุ ยิ่งกว่านั้น การที่

กฎหมายผังเมืองรวมเทศบาลนครขอนแก่ น ยังไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้ เทศบาลนคร
ขอนแก่นไม่สามารถรักษาฐานความมัน่ คงของทรัพยากรธรรมชาติได้ เช่น แก้มลิงจุดรับน้ าของเทศบาลไว้ได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน (Healthy City)
สถานการณ์ดา้ นสุ ขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้รับความใส่ ใจและมีความตื่นตัวมาก
กว่าเดิม สื บเนื่ องจากการที่รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาสุ ขภาพของประชาชน และใช้ระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้วน
หน้า ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ได้ให้
ความสาคัญในการให้บริ การด้านสุ ขภาพ เนื่ องจากปั จจุบนั กระแสวัตถุนิยมและบริ โภคนิ ยมได้ครอบงาสังคมทาให้มุ่ง
บริ โภค และการใช้สินค้าฟุ่ มเฟื อยก่อให้เกิดปั ญหาหนี้สิน ประกอบกับสถาบันครอบครัวที่ถูกบัน่ ทอนด้วยระบบทุนนิยม
ทาให้ประชาชนมีความเครี ยดและมีแนวโน้มการเจ็บป่ วยทางจิตสู งขึ้น ตลอดจนวิกฤตสิ่ งแวดล้อม ล้วนมีส่วนผลักดัน
ให้เกิดโรคอุบตั ิใหม่ และโรคติดต่อที่มีความรุ นแรงเพิ่มขึ้น การนิยมบริ โภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะที่มีท้ งั น้ าตาลและ
ไขมันสู ง แม้กระทัง่ ผูใ้ หญ่ก็มีวิถีชีวิตที่เป็ นภัยต่อสุ ขภาพ เช่น การสู บบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ งถือเป็ นสาเหตุสาคัญ
ของปั ญหาสุ ขภาพ ทาให้อตั ราการเกิ ดโรคที่ ป้องกันได้มีแนวโน้มสู งขึ้นจากเดิ ม นอกจากนั้นอาหารที่ นาเข้ามาจากที่
ต่างๆ จากนอกเมือง ต่างจังหวัด จากต่างประเทศ มีความเสี่ ยงต่อการปนเปื้ อนสารเคมีและยาฆ่าแมลง ซึ่ งเป็ นวิธีการที่
ผูป้ ระกอบการที่ขาดความรับผิดชอบได้นามาผสมกับอาหารที่เป็ นวัตถุดิบ หรื อแม้แต่ในกระบวนการผลิตที่ขาดความ
ระมัดระวังและความใส่ใจก็มีโอกาสที่ทาให้อาหารมีความปนเปื้ อนสูง ส่งผลให้ภาวะสุขภาพของคนเมืองเริ่ มย่าแย่ อัตรา
ป่ วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดเชื้อมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน
อย่า งไรก็ ตาม เทศบาลนครขอนแก่ น ได้พ ยายามปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาระบบงานสาธารณสุ ข เพื่ อ ให้ ก าร
ให้บริ การทางการแพทย์และสาธารณสุขครอบคลุมประชากรอย่างทัว่ ถึง โดยการมีส่วนร่ วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพ รวมทั้ง เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพการรั ก ษาพยาบาล ด้า นบริ ก าร
สาธารณสุ ข ในสั ง กั ด เทศบาลนครขอนแก่ น และการพัฒ นาศั ก ยภาพของแพทย์ พยาบาล บุ ค ลากรทาง
การแพทย์ ตลอดจนการบริ หารกองทุ นสุ ขภาพ เทศบาลนครขอนแก่ น ที่ จะส่ งเสริ มให้บริ การทางการแพทย์และ
สาธารณสุขของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน และมุ่งให้เทศบาลนครขอนแก่นเป็ นเมือง
สุขภาพดี ผูค้ นมีความสุข โดยเร่ งแก้ไขปั ญหาสาคัญต่างๆ อาทิ ปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรทางสาธารณสุ ข การขยาย
โครงสร้างพื้นฐานด้านสุ ขภาพระดับชุมชน แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลนคร
ขอนแก่นที่มีความต้องการคุณภาพการให้บริ การทางสาธารณสุขที่สูงขึ้น ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่นจึงจาเป็ นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องพัฒนาคุณภาพให้ทนั สมัยและครอบคลุม การบริ หารจัดการระบบงานสาธารณสุ ขที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่างทัว่ ถึง
และครบวงจร ทั้งการรักษาพยาบาล การฟื้ นฟูสุขภาพ การป้ องกันโรค และการส่ งเสริ มสุ ขภาพ และจัดการดูแลควบคุม
เพื่อลดปั จจัยเสี่ ยง ที่มีผลต่อสุ ขภาพที่จะนาไปสู่ การเจ็บป่ วยเรื้ อรังและการเจ็บป่ วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ การกระตุน้ และ
รณรงค์ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปั จจัยเสี่ ยงที่ เป็ นภัยคุกคามต่อสุ ขภาพ รวมทั้งดาเนิ นการเฝ้ าระวัง
ป้ องกัน และควบคุมโรคในเชิงรุ กเพื่อป้ องกันปั ญหาการเจ็บป่ วย และการเสี ยชี วิต ทรัพย์สิน ด้วยโรคอุบตั ิใหม่และ
ระบาดซ้ า
เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้มุ่งเน้นการให้ความสาคัญต่อคุณค่าความเป็ นมนุ ษย์ การดูแลเอาใจใส่ ซ่ ึ งและกัน
บนพื้นฐานของความเอื้ออาทร ภายใต้ภารกิจ “คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” ทั้งผูพ้ ิการ ผูส้ ู งอายุ และผูด้ อ้ ยโอกาส ด้วย
การช่วยเหลือในเรื่ องปั จจัยสี่ ข้ นั พื้นฐาน และให้ความสาคัญเป็ นพิเศษ คือ ผูพ้ ิการ ให้พวกเขาสามารถที่ จ ะช่วยเหลือ
ตนเองได้ในระดับหนึ่ง ด้วยการดาเนินการก่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกให้กบั ผูพ้ ิการหลายอย่าง เช่น ทางลาด ห้องน้ า
หรื อที่จอดรถสาหรับผูพ้ ิการ เทศบาลได้ให้ความสาคัญด้วยการพัฒนาต่อยอดการสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกให้กบั ผู ้
พิการ “ขอนแก่นเมืองใจดี Universal design” เป็ นการออกสถาปั ตยกรรมที่เอื้อต่อผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ เด็กและสตรี มีครรภ์
อย่างไรก็ตามการดาเนินการยังไม่ครอบคลุมสภาพทั้งเมือง จาเป็ นต้องมีการดาเนินการเชื่อมทุกจุดให้ครอบคลุมยิง่ ขึ้น

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
ในการขับเคลื่อนให้เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ เพื่อรองรับ AEC และให้พร้ อมต่อการเปลี่ ยนแปลงสู่ สากล
นั้น เทศบาลนครขอนแก่นได้พฒั นาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการที่
เทคโนโลยีสารสนเทศมี ความก้าวหน้าอย่า งรวดเร็ วเอื้ อต่อการศึ กษาค้นคว้า ได้มาก เทศบาลนครขอนแก่ นได้รั บ
งบประมาณสนับสนุ นการจัดการศึ กษาระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐานจากรัฐบาล ซึ่ งพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 เปิ ดโอกาสให้การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาได้ทุก
ระดับตามความพร้อมของท้องถิ่น และสถาบันอุดมศึกษาให้ความร่ วมมือทางด้านวิชาการ
จุดแข็งของเทศบาลนครขอนแก่น คือ ผูบ้ ริ หารเทศบาลนครขอนแก่นมีนโยบายให้ความสาคัญด้านการจัด
การศึ กษาและมีนโยบายส่ งเสริ มสนับสนุ นการให้บริ การการศึ กษาทุกระดับและกลุ่มเป้ าหมาย มีนโยบายจัดทา Blue
Print ซึ่ งเป็ นแผนบูรณาการด้านการศึ กษาของเทศบาลนครขอนแก่น นอกจากนั้รเทศบาลนครขอนแก่นเป็ นศูนย์รวม
ความหลากหลายของการศึ กษา มี เครื อข่ายการจัดการศึ กษาร่ วมกับโรงเรี ยนของภาครั ฐ ภาคเอกชน และโรงเรี ยน
ต้นแบบของเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเทศบาลนครขอนแก่นมีงบประมาณสนับสนุนการ
ให้บริ การการศึกษาเพิ่มเติมจากรัฐบาล โดยมีสถานศึกษา 11 แห่ งตั้งกระจายทัว่ พื้นที่ 4 เขตเทศบาล และมีนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทนั สมัย บุคลากรมีความรู ้ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน รวมทั้งบุคลากรส่วน
ใหญ่มีความตั้งใจในการทางาน อย่างไรก็ตามนโยบายของเทศบาลนครขอนแก่นมีมาก และเร่ งด่วนทาให้ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ทนั กาหนดตามแผนที่วางไว้
ด้านการบริ หารและจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริ มการดาเนิ นงานและการจัดตั้งแหล่ง
เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ทุกรู ปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ฯลฯ และการเรี ยนรู ้อื่นๆอย่างพอเพียงและมี
ประสิ ทธิภาพ ยิง่ ไปกว่านั้นในปั จจุบนั องค์กร สถาบัน ภาครัฐ และเอกชน เริ่ มสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ส่ งเสริ มการอ่าน อย่างไรก็ตามการเทศบาลนครขอนแก่นยังไม่มีการจัดตั้งห้องสมุดที่ ทนั สมัยและครบวงจร และมี
พิพิธภัณฑ์เมืองเพียงแห่ งเดี ยว คือพิพิธภัณฑ์โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ซึ่ งถือว่าไม่เพียงพอต่อพื้นที่ เขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น และประชาชนบางส่ วนยังไม่เห็นความสาคัญของการการเรี ยนรู ้ ส่ วนเด็กและเยาวชนให้ความสนใจการใช้
คอมพิวเตอร์ และสื่ อที่ ไม่มีประโยชน์ จึ งเป็ นภาระหน้าที่ ของเทศบาลนครขอนแก่น ในการส่ งเสริ มการศึ กษาตาม
อัธยาศัยและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ทั้งนี้หอ้ งสมุดและศูนย์การเรี ยนรู ้ ที่มีเพียง 5 แห่ง คือ ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน ศูนย์
เยาวชนและครอบครัว ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุ สรณ์ ห้องสมุดไท และศูนย์พฒั นาทักษะและการเรี ยนรู ้ ICT ยังไม่
เพียงพอและครอบคลุ มพื้นที่ เขตเทศบาล ในอนาคตจึ งต้องดาเนิ นการพิจารณาขยายศู นย์เพิ่มเติ ม พร้ อมกับพัฒนา
เครื อข่ายห้องสมุดและศูนย์การเรี ยนรู ้ท้ งั 5 แห่ง
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
ในการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมือง เทศบาลนครขอนแก่น
ได้ใช้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูน้ าชุมชน องค์กรชุมชน และเครื อข่ายชุมชน ให้ผูน้ าชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ชุมชนเพื่อนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้โดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ เช่น กิจกรรมเสริ มสร้างเครื อข่ายการ
พัฒนาชุมชน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้โดยใช้แผนชุมชนเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาเพื่อให้แต่ละชุมชนได้เข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการคิด วางแผน ตัดสิ นใจ และลงมือทา การส่ งเสริ มและพัฒนากองทุนชุมชน คณะกรรมการกองทุน
สุขภาพที่ผา่ นการฝึ กอบรมมีความรู ้เรื่ องการบริ หารจัดการ และผูน้ าชุมชนที่ผา่ นการฝึ กอบรมมีความรู ้ในด้านการพัฒนา
แบบมีส่วนร่ วม การพัฒนาศักยภาพผูน้ าชุมชน หรื อการบริ หารจัดการชุมชน ตลอดจนการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น
และการกระจายภารกิจให้กบั ชุมชนไปดาเนินการแทนเทศบาล ภายใต้ โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่

เทศบาลนครขอนแก่ นได้นายุทธศาสตร์ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติ ด เพื่อสร้ างภูมิคุม้ กันให้คน
ขอนแก่นจากการแพร่ ระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปั จจุบนั โดยการดึงพลังของทุกภาคส่ วนเข้ามามีส่วนร่ วมกัน
ทางานแบบบูรณาการ ซึ่งมียทุ ธศาสตร์ 4 รั้วป้ องกัน เป็ นกลไกป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติดในระดับท้องถิ่นได้ คือ
1.รั้วชุมชน เป็ นการสร้างให้ผนู ้ าชุมชนมีความรักและหวงแหนชุมชนตนเอง มีส่วนร่ วมในการปกป้ องชุมชน
ตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด โดยการคัดกรองครอบครัวในชุมชนที่ปราศจากสิ่ งเสพติดและจะต้องสมัครใจเอง ไม่มีการ
บังคับ เพื่อประกาศเป็ น “บ้านสี ขาว ชุมชนสี ขาว” เพื่อเป็ นตัวอย่างที่ดีให้กบั คนในสังคม
2.รั้วสังคม ด้วยการอบรมอาสาสมัคร ผูน้ าชุมชน และผูน้ าสี ขาว ตลอดจนการรับอาสาสมัคร ตาสับปะรด เพื่อ
ค้นหาผูเ้ สพยาเสพติด
3. รั้วครอบครัว ปั จจัยที่อยู่รอบตัวเรี ยกว่า “อุปสรรค” หรื อ “สิ่ งที่ ก่อให้เกิ ดปั ญหา” ซึ่ งอุปสรรคของแต่ละ
ครอบครัวก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าผูใ้ ดเป็ นสาเหตุที่ก่อให้เกิ ดปั ญหาและอุปสรรค เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้จดั
อบรม “ครอบครัวทูบี” เป็ นการอบรมพ่อแม่ลูก เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ไม่ให้มีช่องว่างระหว่างวัย และเกิดการใกล้ชิด
กันของคนในครอบครัวมากยิง่ ขึ้น
4.รั้วโรงเรี ยนโครงการ “TO BE NUMBER ONE” โดยเน้นจัดกิ จกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ฝึกให้มี
ความเป็ นระเบียบวินยั ความเอื้อเฟื้ อ เห็นอกเห็นใจ การวางแผนและการทางานอย่างมีระบบ การทางานร่ วมกันเป็ นทีม
และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการ และการชื่นชอบของเยาวชน ซึ่ งจะ
สามารถเบี่ ยงเบนเยาวชนจากสิ่ งยัว่ ยุมอมเมารอบด้านอย่างได้ผล ปั จจุบนั มีเด็กนักเรี ยนในสังกัดเทศบาลที่ ผ่านการ
อบรมและเป็ นสมาชิก TO BE NUMBER ONE และมีศูนย์ TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครขอนแก่น ตั้งอยูท่ ี่
บริ เวณชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1
ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวเทศบาลนครขอนแก่นได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน เป็ นการบูรณาการกันส่ งผลให้ภาค
ประชาชนมีความแข็งแข็งและมีส่วนร่ วมต่อการพัฒนาได้เป็ นอย่างดี
พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์ กรในการบริหารงานท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ ที่ 9 พัฒนานวัตกรรมการให้บริ การและการบริ หารบ้านเมือง
ขอนแก่นเป็ นเมืองที่มีความเจริ ญเติบโตและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ วมาก ดังนั้น การพัฒนาเมืองของเทศบาลนคร
ขอนแก่นจึงมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงมีความจาเป็ นต้องมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการให้บริ การและการบริ หาร
บ้านเมือง เพื่อให้สามารถแก้ไขปั ญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ที่ผ่านมา
เทศบาลนครขอนแก่นได้มีเครื อข่ายความร่ วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยนวัตกรรมทางสังคม ดังนี้
นวัตกรรมการสร้ างสังคมเข้ มแข็ง
สภาเมืองขอนแก่ น เป็ นอีกหนึ่ งโครงการที่เทศบาลนครขอนแก่นได้เปิ ดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วม
ในการแสดงความคิดเห็น หรื อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาเมือง โดยที่ผ่านมาสภาเมืองขอนแก่น
ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นถึงคุณค่าอย่างเป็ นรู ปธรรม คือ การเป็ นนวัตกรรมหนึ่งที่มีส่วนสาคัญในการผลักดันให้เทศบาล
นครขอนแก่นได้รับรางวัลพระปกเกล้าสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งความเป็ นเลิศด้านความโปร่ งใสและการ
มีส่วนร่ วมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ สิ่ งที่เทศบาลนครขอนแก่นได้พฒั นาต่อยอด คือ การเปิ ดพื้นที่
สภาเมืองให้เป็ นพื้นที่ที่กระจายในวงกว้างขึ้น โดยการต่อยอดให้สภาเมืองเป็ นเวทีที่ไม่วา่ หน่วยงาน องค์กร หรื อแม้
บุคคลใดก็ตามสามารถใช้สภาเมืองเป็ นเวที สาธารณะเพื่อสร้ างความเข้าใจและขอความคิดเห็ น ที่ เกิ ดการยอมรั บใน
ข้อตกลงร่ วมกัน โดยมีเทศบาลนครขอนแก่นเป็ นผูส้ นับสนุนการจัดการ เพื่อสร้างให้เกิดความหลากหลายในการเป็ น
เจ้าภาพ และบูรณาการเครื อข่ายในการเปิ ดสภาเมือง
ชุ มชนสี ขาว บ้ านสี ขาว พลังบวกของสั งคม โดยการสร้างเครื อข่ายหลากหลายรู ปแบบเพื่อให้กลุ่มจิ ต
อาสาเหล่านั้นมีส่วนร่ วมในการปกป้ องคนในชุมชนของตนเอง เช่น กองทุนแม่ของแผ่นดิน อาสาสมัครหัวใจทองคา

อาสาสมัครตาสับปะรด หรื อกลุ่มเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด โดยการเฝ้ าระวังการแพร่ ระบาดของยาเสพติด และ
ปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่ นใหม่ซ่ ึงเป็ นกาลังสาคัญของเมืองขอนแก่นให้ห่างไกลจากสิ่ งเสพติดและอบายมุข ตลอดจนเพื่อ
สร้างการยอมรับและความเข้าใจของคนในสังคมที่มีต่อผูท้ ี่เคยก้าวพลาดพลั้งไป
นวัตกรรมการกระจายอานาจ
เทศบาลเล็ก ในเทศบาลใหญ่ เป็ นนวัตกรรมการกระจายอานาจที่คณะผูบ้ ริ หารเทศบาลนครขอนแก่นพึง
มีให้ชุมชนซึ่งเป็ นองค์กรภายใต้ระเบียบข้อกฎหมายที่ได้จดั ตั้งขึ้นอย่างถูกต้อง โดยที่เทศบาลใหญ่จะหมายถึง เทศบาล
นครขอนแก่น เป็ นผูก้ ากับดูแลเรื่ องนโยบายโดยรวมและพิจารณาว่า ภารกิจใดที่ชุมชนสามารถทาได้ หรื อทาได้ดีกว่า
เทศบาลก็จะมอบให้เป็ นหน้าที่ของชุมชนดูแลกิจกรรมนั้น ๆ ส่วนเทศบาลเล็ก ก็คือ ชุมชน จะเป็ นหน่วยตัวแทนไปอยู่
กับพื้นที่ใกล้ชิดประชาชนโดยตรง ได้มีอานาจตัดสิ นใจและงบประมาณในการดาเนิ นงานได้ในระดับหนึ่ ง สาหรับ
ภารกิจที่มีกระจายให้ชุมชน ได้แก่ จ้างแรงงานชุมชนทาถนน ลอกท่อ ซ่อมแซมฝาท่อ ดูแลสวนสาธารณะ เกาะกลาง
ถนน จัดเก็บค่าธรรมเนี ยมขยะ ทาความสะอาดถนนในชุมชน ดูแลถนนสายหลัก เก็บขนขยะโดยชุมชน การเฝ้ าระวัง
รักษาความปลอดภัยในชุมชน การอนุรัก ษ์ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ในชุมชน เป็ นต้น โดยสามารถถ่ายโอนภารกิจให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมบริ หารจัดการบ้านเมืองมากกว่า 3,000 คน และกระจายการจ้างแรงงานสู่ชุมชนเป็ นเงินกว่าปี ละ 28
ล้านบาท
นวัตกรรมการสร้ างสังคมน่ าอยู่
คนขอนแก่ นหัวใจไร้ มลพิษ (Khon Kaen : Low Carbon City) โดยได้กาหนดแนวทางขับเคลื่อนเป็ น 4
ยุท ธศาสตร์ ได้แก่ ยุท ธศาสตร์ สัง คมแห้ง ต้น ไม้ ยุท ธศาสตร์ สัง คมไร้ ม ลพิ ษ ยุท ธศาสตร์ สัง คมพิ ชิต พลัง งาน และ
ยุทธศาสตร์สงั คมคนรุ่ นใหม่หวั ใจไร้มลพิษ
ขอนแก่ นเมืองใจดี (Khon Kaen Universal Design) ด้วยแนวคิดของเทศบาลนครขอนแก่นในการ
ทางานเพื่ อ คนทุ กเพศทุ ก วัย ในสัง คม จึ ง มี การพัฒ นาต่ อ ยอดจาก “ยุทธศาสตร์ ช่ ว ยเหลื อ คนพิ ก าร” ให้ครอบคลุ ม
กลุ่มเป้ าหมายมากยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการ “ขอนแก่ นเมืองใจดี” การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Khon Kaen Universal
Design) ในการเตรี ยมความพร้อมในการให้บริ การ ไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งอานวยความสะดวก สาธารณูปโภค และสิ่ งจาเป็ น
ต่างๆ ส าหรั บคนพิการ ผูส้ ู งอายุ สตรี มีครรภ์ เด็ก รวมไปถึ งกลุ่มเพศที่ สาม ทั้งนี้ เ พื่อให้ส ามารถด ารงชี วิตและท า
กิจกรรมภายนอกบ้านได้โดยสะดวก ปลอดภัย และเสมอภาคนั้น ถือเป็ นประตูสาคัญให้กลุ่มคนเหล่านั้นได้เข้าถึงสิ ทธิ
ขั้นพื้นฐานต่างๆ ในสังคมมากยิง่ ขึ้น
โครงการฟื้ นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กเยาวชนชายขอบในสั งคมเมือง เป็ นนวัตกรรมทาง
การศึ กษาและแก้ไขปั ญหาสังคม ด้วยเหตุว่าปั จจัยสาคัญที่ สุดคื อคนในเมื องนี้ ตอ้ งได้รับการพัฒนาโดยผ่านการจัด
การศึกษา ซึ่งไม่ได้มีแต่เฉพาะเด็กนักเรี ยนที่เรี ยนอยูใ่ นระบบของโรงเรี ยนเท่านั้น แต่หมายถึงต้องดูแลเยาวชนให้ได้รับ
การศึกษาอย่างทัว่ ถึง ดังนั้นเทศบาลนครขอนแก่นจึงได้มุ่งเป้ าไปที่การศึกษานอกระบบที่เป็ นปั ญหา ดังจะเห็นจากข้อมูล
สานักงานส่ งเสริ มสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้และคุณภาพเยาวชน สสค. พบว่า ในเขตเทศบาลมีเด็กนักเรี ยนหลุดจากระบบ
การศึกษามากกว่า 3 พันคน ด้วยเหตุน้ ีจึงมีแนวคิดเป็ นห่วงว่าเด็กเยาวชนเหล่านี้ซ่ ึงจะเป็ นอนาคตของชาติจะเป็ นอย่างไร
ในอนาคตถ้าไม่มีใครมาดูแลอย่างจริ งจัง เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้ริเริ่ มโครงการฟื้ นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง ภายใต้ความร่ วมมือของสานักงานส่ งเสริ มสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้และคุณภาพเยาวชน
หรื อ สสค. เพื่อเข้ามาดูแลแก้ปัญหาเด็กนอกระบบอย่างจริ งจัง โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้เด็กชายขอบหรื อเด็กเยาวชนนอก
ระบบในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เกิ ดการเรี ยนรู ้ ตนเอง เรี ยนรู ้ผูอ้ ื่นและสังคมจนนาไปสู่ การปรับเปลี่ ยนแนวคิ ด
ทัศนคติในการดาเนิ นชี วิตได้อย่างมีเป้ าหมาย เกิ ดผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงที่ มีจิตอาสามีพลังทางความคิ ดในการริ เริ่ ม
สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาตนเองและการสร้างอาชีพให้ตนเองสามารถอยู่
รอดอยูร่ ่ วมและอยูอ่ ย่างมีความหมายกับผูค้ นในสังคมปั จจุบนั ได้อย่างมีความสุข

นวัตกรรมการเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ถึงแม้วา่ ขอนแก่น จะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจานวนน้อย ขาดจุดเด่นและเอกลักษณ์ แต่ดว้ ย
ความเป็ นเมื องแห่ งศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่ มีศกั ยภาพพร้อมที่ จะส่ งเสริ มให้ขอนแก่นเป็ นเมืองที่ มี
ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลัง่ ไหลเข้ามาจานวนมาก ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ดึงเอาจุดแข็งเหล่านั้นมา
เป็ นข้อได้เปรี ยบในการสร้างรายได้ให้ประชาชนและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมือง โดยผ่านโครงการ ดังนี้ E-vent
City, ถนนคนเดิน, กองทุนตั้งตัว
อย่างไรก็ตามการดาเนินงานโดยใช้นวัตกรรมควบคู่กบั การดาเนิ นงาน ก่อให้เกิดการพัฒนาบ้านเมือง
อย่างมีประสิ ทธิภาพและรวดเร็ ว แต่การดาเนิ นการในบางเรื่ องโดยต้องปฏิบตั ิงานภายใต้ระเบียบ และข้อกฎหมาย บาง
เรื่ องยังไม่ชดั เจนและมีขอ้ จากัด นวัตกรรมโครงการอาจสุ่มเสี่ ยงต่อการดาเนินการที่ไม่อยูใ่ นอานาจหน้าที่เทศบาล ถึงแม้
ประชาชนจะได้รับประโยชน์ก็ตาม ซึ่งเป็ นเรื่ องที่เทศบาลนครขอนแก่นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบต่อไป
ยุทธศาสตร์ ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
เทศบาลนครขอนแก่นได้กาหนดให้มีการจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิ จ ยุทธศาสตร์ โดยมีการปรับเปลี่ยนและจัดลาดับ
ความสาคัญของกลยุทธ์ตามนโยบายผูบ้ ริ หารรวมทั้งตามสภาพเชิงพื้นที่ มีการกาหนดตัวชี้วดั เพื่อเป็ นกรอบชี้นาการบริ หาร
และให้หน่ วยงานนาไปใช้ประกอบการจัดทาแผนปฏิ บตั ิการประจาปี ที่เชื่ อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลนครขอนแก่น
พร้อมระบุโครงการสนับสนุน เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการติดตามและประเมินความสาเร็ จของแผนฯ
กระบวนการดังกล่าวข้างต้น จัดได้วา่ เป็ นจุดเริ่ มต้นสาคัญของการพัฒนาระบบบริ หารราชการเชิงยุทธศาสตร์
แบบบูรณาการที่จะช่วยให้สามารถเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ นอกจากนี้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการเมืองในการบริ หารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ในช่วงระยะที่ผ่าน
มา พบว่าผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดลาดับความสาคัญของยุทธศาสตร์ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองและใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เต็มที่ ดังนั้น การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ในระยะ 4 ปี สาหรับ
การบริ หารจัดการเมืองในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่รวดเร็ วเช่นนี้ จึงควรได้รับการพิจารณาปรับปรุ ง
ให้สามารถยืดหยุน่ ได้ พร้อมกับให้สามารถเป็ นสื่ อกลางในการสื่ อสารให้หน่ วยงานระดับสานัก/กองและโรงเรี ยนได้
ทราบถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ได้อย่างทัว่ ถึงและรวดเร็ ว ดังนั้น ความท้าทายอีกประการหนึ่ งของการพัฒนาระบบ
บริ หารราชการเชิงยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น จึงอยูท่ ี่การจัดให้มีแผนดาเนิ นงานของเทศบาลนครขอนแก่น
เพื่อเป็ นกลไกสาคัญในการเพิ่มความยืดหยุน่ ของแผนฯ และเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ จะช่วยให้มนั่ ใจได้วา่ การบริ หาร
ราชการโดยรวมนั้นยังคงมุ่งเน้นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน
อนึ่ ง จากการประเมิ นผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พบว่าเทศบาลนครขอนแก่น ยังสามารถเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการบริ หารราชการเชิงยุทธศาสตร์ได้อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดตามผลการปฏิบตั ิราชการนั้นควร
มีการแบ่งภาระความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชดั เจน ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อนามาสนับสนุน การติดตามผลการปฏิบตั ิราชการเพิ่มเติมจากที่มีอยูเ่ ดิม โดยให้สามารถบูรณาการงานติดตามผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วดั ความก้าวหน้าโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานสถิติขอ้ มูลเชิงพื้นที่ ซึ่งจะช่วยอานวยความ
สะดวกให้กบั สานัก/กองทั้งที่ เป็ นผูร้ ายงานผลและผูต้ ิดตามผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรพัฒนาให้สามารถเชื่ อมโยงกับ
ระบบคลังข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็ นที่รวบรวมข้อมูลสาหรับผูบ้ ริ หารในการวางแผน และการติดตามผลสัมฤทธิ์
ให้สมบูรณ์และสามารถเป็ นต้นแบบที่ดีของการบริ หารจัดการเมืองต่อไป
นอกจากนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้ดาเนิ นการจ้างที่ปรึ กษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อศึกษาวิจยั แบบมี
ส่วนร่ วม เมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น (ระยะที่ 2) Smart City โดยเริ่ มดาเนินการในปี พ.ศ.2559 เพื่อให้ได้แนวทาง
และข้อเสนอแนะในการจัดตั้งเมืองพิเศษที่มาจากปัญหา/ความต้องการและความคิดเห็นของประชากรทุกภาคส่วนในเขต
พื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นในการปรับปรุ งโครงสร้างการบริ หารจัดการ นวัตกรรมการพัฒนาเมือง และการปรับปรุ งข้อ

กฎหมายให้เอื้อต่อการแก้ไขปั ญหาการบริ หารจัดการและการพัฒนาเมืองสาหรับเทศบาลนครขอนแก่นในรู ปแบบเมือง
พิเศษ ภายใต้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research : PAR)
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัตใิ นเชิงปริมาณ
ส่ วนที่ 1 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่ น งบประมาณ พ.ศ.2558
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นต้องรายงานผลการดาเนิ นงานต่อประชาชนในเรื่ องการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนิ นงานใน
รอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบและกากับการบริ หารจัดการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กาหนดให้
ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทัว่ ไปอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อการปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 30(5) เทศบาลนครขอนแก่น จึ งขอประกาศผลการดาเนิ นงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 มา เพื่อให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่ วมในการตรวจสอบและกากับการบริ หารจัดการเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ.2558-2560
"พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลนครขอนแก่น
พันธกิจที่ 1 : พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
พันธกิจที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นนครที่น่าอยูใ่ นระดับสากล
พันธกิจที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็ นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา
พันธกิจที่ 4 : พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารงานท้องถิ่น
ค. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ของเทศบาลนครขอนแก่นได้กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ ไว้ 10
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.พัฒนานครขอนแก่นเป็ นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็ นศูนย์กลางพาณิ ชยกรรมของภูมิภาค
- เป็ นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสิ นค้าของภูมิภาคเป็ น MICE City, Event City
2.ส่งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
- เป็ นนครที่มนั่ ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
3.ส่งเสริ มผูป้ ระกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
- ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ AEC
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่
อาศัย
4.1 มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและแก้ปัญหาการจราจรในเขตเมืองได้
4.2 มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล

- เป็ นนครสี เขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)
6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน (Healthy City)
6.1 เป็ นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปั นและสมานฉันท์
6.2 ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปั ญญาและทางสังคม
7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
- มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
- ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ)มีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็ นเจ้าของเมืองมาก
ขึ้น
9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริ การและการบริ หารบ้านเมือง
9.1 มีหน่วยงานในกากับ เพือ่ รับการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมของเทศบาล
9.2 มีนวัตกรรมการบริ การใหม่ๆที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ และผูร้ ับบริ การ
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
10.1 มีโครงสร้างองค์กร(ส่วนราชการ)ที่เอื้อต่อภารกิจของเทศบาล
10.2 เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ง. การวางแผน
เทศบาลนครขอนแก่น ได้จดั ทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ตาม
กระบวนการที่บญ
ั ญัติไว้ในระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 โดยผ่านการมีส่วนร่ วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟั งปั ญหา
และความต้องการที่แท้จริ งของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
สามปี ต่อไป
เทศบาลนครขอนแก่น ได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
2558

2559

2560

ยุทธศาสตร์
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
1.พัฒนานครขอนแก่นเป็ นนครแห่งการ
ประชุมสัมมนาและเป็ นศูนย์กลางพาณิ ชยกรรมของ
ภูมิภาค

6

10,690,000

3

2,109,000

3

2,280,000

2.ส่งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่า
เพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

12

10,063,000

9

4,800,000

9

4,800,000

3.ส่งเสริ มผูป้ ระกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจ
ชุมชน

7

22,609,640

3

1,648,200

3

1,648,200

132 493,584,100

7

5,217,000

5

4,067,000

4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและ
โครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและ
นครแห่งการอยูอ่ าศัย

2558

2559

2560

ยุทธศาสตร์
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับ
มาตรฐานสากล

7

6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน (Healthy City)

48

7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้เพื่อรองรับ AEC และให้
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

1

104,000

15,485,650 32

7,193,600 32

7,193,600

68

74,789,700 27

9,482,600 27

9,482,600

8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมี
ส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา

20

8,809,000 23

9,569,000 22

9,069,000

9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริ การและการบริ หาร
บ้านเมือง

0

10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

212

รวม

1,144,000

0

1

104,000

0

0

60,515,370 50

512 697,690,460

0

0

15,221,500 50

15,221,500

155 55,344,900

152 53,865,900

จ. การจัดทางบประมาณ
โดยมีโครงการที่บรรจุอยูใ่ นเทศบัญญัติงบประมาณ จานวน 441 โครงการ งบประมาณ 391,426,386 บาท สามารถ
จาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

1.พัฒนานครขอนแก่นเป็ นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็ นศูนย์กลาง
พณิ ชยกรรมของภูมิภาค

6

10,690,000

2.ส่งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เมือง

12

10,063,000

3.ส่งเสริ มผูป้ ระกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

7

23,300,896

4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ น
นครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย

89

211,012,300

5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล

7

1,144,000

ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

โครงการ

6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน (Healthy
City)

48

15,485,650

7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงสู่สากล

61

73,685,450

8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัด
การเมืองในทุกมิติของการพัฒนา

19

8,681,000

9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริ การและการบริ หารบ้านเมือง

-

-

10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
รวม

192

37,364,090

441

391,426,386

ฉ. การใช้ จ่ายงบประมาณ
เทศบาลนครขอนแก่น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อ
หนี้ ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 365 โครงการ จานวนเงิน 210,092,007 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 298
โครงการ จานวนเงิน 134,166,574 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
ลงนามใน
สัญญา

โครงการ

การเบิกจ่ าย
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

1.พัฒนานครขอนแก่นเป็ นนครแห่งการประชุมสัมมนาและ
เป็ นศูนย์กลางพาณิ ชยกรรมของภูมิภาค

6

6,972,217.78

5

4,972,217.78

2.ส่งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อ
นามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

11

9,436,880

11

9,436,880

3.ส่งเสริ มผูป้ ระกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

7

3,847,925

7

3,839,220

4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้าง
พื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย

45

72,588,500

11

12,906,500

5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับ
มาตรฐานสากล

7

562,430.50

7

562,430.50

6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน (Healthy City)

43

11,707,321.60

40

10,992,521.60

ลงนามใน
สัญญา

โครงการ

การเบิกจ่ าย
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

52

64,470,509

49

63,046,859

8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมีส่วน
ร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา

18

6,575,832

18

6,575,832

10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง

176

33,930,390.88

144

21,834,113.50

รวม

365

210,092,006.76

292

134,166,574.38

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ทีม่ าและความสาคัญ
เทศบาลนครขอนแก่น เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ มุ่งพัฒนาองค์กรไปสู่ การเป็ นองค์กรธรรมาภิบาล
ภายใต้หลักการกระจายอานาจจากเทศบาลสู่ประชาชน และสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองทุกมติ
โดยมีวสิ ัยทัศน์การพัฒนา คือ “พัฒนาเมืองสู่ สากล สร้างสังคมแห่ งความสุ ข” และมีพนั ธกิจในการพัฒนาศักยภาพนคร
ขอนแก่นเพื่อเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นนครที่น่า
อยู่ในระดับสากล การพัฒนาคุณภาพชี วิตและทุนทางสังคมให้เป็ นสังคมที่ เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา และการ
พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารงานท้องถิ่น ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้กาหนดยุทธศาสตร์ และ
แนวทาง ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่ น
พันธกิจที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่ นเพือ่ เป็ นศูนย์ กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์
1. การพัฒนาศักยภาพองค์กร
1.เป็ นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสิ นค้า
ของภูมิภาคเป็ น MICE CITY และ EVENT CITY
พันธกิจที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่ นเพือ่ เป็ นศูนย์ กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์
2.ส่งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย 2.เป็ นนครที่มนั่ ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เมือง
3. ส่งเสริ มผูป้ ระกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่า
วิสาหกิจชุมชน

3.ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ
AEC

พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานและสิ่งแวดล้ อมให้ เป็ นนครทีน่ ่ าอยู่ในระดับสากล
4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่ง
4.มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของ
มวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนคร เมืองและแก้ปัญหาการจราจรในเขตเมืองได้
แห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่
อาศัยและการลงทุน
5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้ 6.เป็ นนครสีเขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)
อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคมให้ เป็ นสังคมทีเ่ อือ้ อาทรและพร้ อมต่ อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์
6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนา
7.เป็ นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปั นและสมานฉันท์
คุณภาพชีวติ ของประชาชน (Healthy City) 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปั ญญาและทางสังคม
7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้เพื่อรองรับ
9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุกกลุม่
AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่
สามารถเข้าถึงได้
สากล
8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและ
10. ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ)มีส่วนร่ วมใน
ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมือง การจัดการบ้านเมือง และเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
ในทุกมิติของการพัฒนา
พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้ องถิ่น
9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริ การและการ 11. มีหน่วยงานในกากับ เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมของ
บริ หารบ้านเมือง
เทศบาล
12. มีนวัตกรรมการบริ การใหม่ๆที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ และ
ผูร้ ับบริ การ
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้ 13. มีโครงสร้างองค์กร(ส่วนราชการ)ที่เอื้อต่อภารกิจของเทศบาล
เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตาม
ยุทธศาสตร์เมือง
15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพื่อการบริ การประชาชนได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9
เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ ผ่านมา จึ งมี ขอ้ สรุ ปร่ ว มกันในแนวทางการประเมิ นผล คื อ จัดท าแบบประเมิ น รายโครงการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คัดเลือกโครงการเด่นมาพิจารณาเพื่อให้ขอ้ เสนอแนะ และสรุ ปผลการประเมิน
ในภาพรวม ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
2.1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ติ ด ตามผลและน าผลการด าเนิ น โครงการ โดยไม่ ร วมโครงการจัด ซื้ อ วัส ดุ ครุ ภ ัณ ฑ์ รายงานต่ อ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น นาไปเสนอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล และ
ผูบ้ ริ หาร เทศบาลนครขอนแก่นอนุมตั ิและประกาศให้ประชาชนทราบ
2. เพื่อเป็ นข้อมูลของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์/ เป้ าประสงค์ /ตัวชี้วดั (KPI) เทศบาลนครขอนแก่นที่นาไปต่อ
ยอดในปี งบประมาณต่อไป
2.1.3 กระบวนการประเมิน
การประเมิ นรู ปแบบติ ดตามและรายงานผลการประเมินโครงการเทศบาลนครขอนแก่ น ประจาปี 2558 มี
เนื้อหาและขั้นตอน 2 ขั้นตอน ดังนี้

1. กาหนดรู ปแบบติดตามและรายงานผลการประเมินโครงการเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปี 2558 นาส่ ง
สานัก/กอง เพื่อใช้ประเมินโครงการฯ
2. รวบรวมแบบติดตามและรายงานผลการประเมินโครงการฯ นาเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
คัดเลือกโครงการเด่นมาพิจารณาเพื่อให้ขอ้ เสนอแนะ และสรุ ปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
ขอนแก่น ประจาปี 2558 ให้เสร็ จเป็ นที่เรี ยบร้อย
2.2 ผลการประเมินแบบติดตามและรายงานผลการประเมินโครงการเทศบาลนครขอนแก่ น ประจาปี 2558
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คัดเลือกโครงการออกมาพิจารณาเพื่อให้ขอ้ เสนอแนะ ดังนี้

1. โครงการก่อสร้ างภายในโรงเรียนสั งกัดเทศบาล
พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานและสิ่งแวดล้ อมให้ เป็ นนครทีน่ ่ าอยู่ในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบ logistic ระบบขนส่ งมวลชนและโครงสร้ างพืน้ ฐานให้ เป็ นนครแห่ งการลงทุน และนคร
แห่ งการอาศัย
เป้ าประสงค์ ที่ 5 มีระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีด่ ี เพือ่ รองรับการขยายตัวของทีอ่ ยู่อาศัยและการลงทุน
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
ชื่อ-สกุล ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นายยินชัย อานันทนสกุล
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน / โครงการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับกิจกรรม / โครงการ
1. วัตถุประสงค์ กจิ กรรม / โครงการ
-เพื่อก่อสร้างปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารและสิ่ งปลูกสร้างให้เพียงพอต่อความต้องการและเพื่อ เ ป็ น ก า ร
พัฒนาส่งเสริ มระบบโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่น
2. การดาเนินการ -ดาเนินการแล้ว 3 โครงการ
-อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 16 โครงการ
-ยกเลิก 2 โครงการ
3. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ 1 มกราคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2558
4. เป้ าหมายของโครงการ
-เชิงปริ มาณ -อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง ภายในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลขอนแก่น จานวน 19 โครงการได้รับ
การก่อสร้างปรับปรุ งซ่อมแซมให้อยูใ่ นสภาพที่ดีและใช้งานได้ดงั เดิม
-เชิ ง คุ ณภาพ -ระบบโครงสร้ า งพื้น ฐานในส่ ว นอาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า งของโรงเรี ย นสัง กัด เทศบาล
ขอนแก่น มีจานวนเพียงพอต่อการใช้งานการเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรี ยน
5. ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน กิจกรรม/โครงการ
เงิ นงบประมาณได้รับการอนุมตั ิ 15,257,000 บาท จ่ายจริ ง 638,600 บาท (ยอดเงิ นตามที่ ได้ลงนามใน
สัญญาโครงการแล้ว ณ วันที่ 26 สิ งหาคม 2558)
6. ผลการปฏิบัตงิ านจริงเมือ่ เปรียบเทียบกับค่ าเป้ าหมายทีต่ ้งั ไว้
6.1 โครงการปรับปรุ งทาสี อาคาร 3 โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
เป้ าหมาย
ปรับปรุ งทาสี อาคาร 3 โรงเรี ยน
เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ผลการปฏิบตั ิงานจริ ง

ข้อเสนอแนะในการ
ต่อยอดโครงการ

อาคาร 3 โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ได้รับการ
ปรับปรุ งให้อยูใ่ นสภาพดี

-

6.2 โครงการปรับปรุ งลานหน้าอาคารเรี ยน 1 โดยการปูพ้นื กระเบื้องกันลื่น
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
ข้อเสนอแนะในการต่อยอด
เป้ าหมาย
ผลการปฏิบตั ิงานจริ ง
โครงการ
ปรับปรุ งลานหน้าอาคารเรี ยน 1 โดย ลานหน้าอาคารเรี ยน 1 โรงเรี ยน
การปูพ้นื กระเบื้องกันลื่น โรงเรี ยน เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ได้รับการ
เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
ปรับปรุ งให้อยูใ่ นสภาพดี

-

6.3 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งสนามเด็กเล่นภายในโรงเรี ยนเทศบาลบ้านศรี ฐาน
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านศรี ฐาน
ข้อเสนอแนะในการต่อยอด
เป้ าหมาย
ผลการปฏิบตั ิงานจริ ง
โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุ งสนามเด็กเล่น
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านศรี ฐาน มีสนาม
ภายในโรงเรี ยนเทศบาลบ้านศรี ฐาน เด็กเล่นที่ได้รับการก่อสร้างและ
ปรับปรุ งให้อยูใ่ นสภาพดี

-

7.กรณีทไี่ ม่ ได้ ดาเนินการหรืออยู่ระหว่ างดาเนินการให้ รายงานความก้ าวหน้ าของโครงการ
โครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ลาดับ
ชื่อโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ผลการดาเนินงานปัจจุบนั
1

ก่อสร้างเวทีหน้าอาคาร 1 โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ตกลงราคา

2

ก่อสร้างโดมหลังคาลานพระพุทธธรรมโรงเรี ยนเทศบาลบ้านตูม

ออกแบบประมาณการ

3
4

ปรับปรุ งคันกั้นดินรอบสนามกีฬา ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 130 เมตร โรงเรี ยน ตกลงราคา
เทศบาลบ้านโนนทัน
รอทาสัญญา
ปรับปรุ งลานคอนกรี ตหน้าศูนย์แพทย์ โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทัน

5

ปรับปรุ งซ่อมแซมหลังคาอาคารเรี ยน 4 โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทัน

เสนอราคากลาง

6

เสนอราคากลาง

7

ก่อสร้างถังกักเก็บน้ า พร้อมระบบปั๊ มน้ าจ่ายน้ าประปา โรงเรี ยนเทศบาล
โนนหนองวัด
ซ่อมแซมอาคาร 3 โรงเรี ยนเทศบาลโนนหนองวัด

8

ซ่อมแซมปรับปรุ งอาคารเรี ยน 1 โรงเรี ยนเทศบาลวัดกลาง

ออกแบบประมาณการ

9

ซ่อมแซมปรับปรุ งอาคารเรี ยน 3 โรงเรี ยนเทศบาลวัดกลาง

ออกแบบประมาณการ

10

ปรับปรุ งอาคารเอนกประสงค์ โรงเรี ยนเทศบาลวัดกลาง

เสนอราคากลาง

11

ปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารอนุบาล โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง

ออกแบบประมาณการ

12

ปรับปรุ งห้องประชุม โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง

ออกแบบประมาณการ

13

ปูกระเบื้องใต้อาคาร 4 โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง

รอทาสัญญา

ออกแบบประมาณการ

ลาดับ

ชื่อโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

14

ก่อสร้างห้องน้ า พร้อมวางท่อระบายน้ า โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

เสนอราคากลาง

15

ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าห้องประชุม โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

ตกลงราคา

16

ทาสี ภายในและภายนอกอาคาร 4 โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

รอทาสัญญา

ผลการดาเนินงานปัจจุบนั

โครงการที่ยกเลิก
ลาดับ

ชื่อโครงการที่ยกเลิก

เหตุผลที่ยกเลิก
ได้รับงบอุดหนุ นในการก่อสร้าง
อาคารใหม่และสร้างห้องน้ า

1

ก่อสร้างห้องน้ าภายในโรงเรี ยนเทศบาลบ้านศรี ฐาน

2

ก่อสร้างปรั บปรุ งระบบไฟฟ้ า,เปลี่ยนฝ้ าเพดาน,ทาสี และซ่ อมแซม ได้รับงบอุดหนุ นในการก่อสร้าง
โครงสร้างที่ชารุ ดอาคารเรี ยน 2 โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
อาคารใหม่

ส่ วนที่ 3 การประเมินผลงานของกิจกรรม / โครงการ
รายการประเมิน
1. ผลการดาเนินกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุวตั ถุประสงค์เพียงใด
2. ผลสาเร็ จของกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุเป้ าหมายเพียงใด
3. งบประมาณหรื อค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด
4. วัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานเหมาะสม หรื อเพียงพอเพียงใด
5. ความร่ วมมือของผูร้ ่ วมงานมากน้อยเพียงใด
6. ขั้นตอนการดาเนินงานเป็ นไปตามกาหนดเวลาเพียงใด
7. มีความคุม้ ค่าของกิจกรรม/โครงการเพียงใด
8. มีการคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเพียงใด
9. มีความชัดเจนของโครงการและปฏิบตั ิได้จริ งพียงใด
10. มีความเพียงพอและประหยัดของโครงการเพียงใด
11. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม / โครงการอยูใ่ นระดับใด
ผลรวม
คิดเป็ น
ส่ วนที่ 4 สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไข
ปั ญหา อุปสรรค
สภาพปั ญหา อุปสรรค
1. ด้านบุคลากร
ปั ญหาเรื่ องการออกแบบที่ล่าช้าอัน
เนื่องมาจากการออกแบบเกี่ยวกับ
อาคาร มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะและ
ต้องใช้เวลาในการเขียนแบบพอสมควร
และส่วนมาก เจ้าหน้าที่เขียนแบบจะ
เป็ นช่างควบคุมงานด้วย ทาให้ดูแล
ควบคุมงานไม่ทวั่ ถึง เนื่องจาก
ดาเนินการพร้อมกันหลายโครงการ ทา

คะแนน
1
2
3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
30
90.9%

แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
กาชับช่างเขียนแบบ ช่างโยธา สถาปนิก
และวิศวกร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม
งานให้เข้มงวดเรื่ องการควบคุมงานและถ้า
มีการก่อสร้างไม่เป็ นไปตามแบบแปลนให้
รี บแจ้งให้ผรู ้ ับเหมาดาเนินการแก้ไขให้
ถูกต้อง

ปั ญหา อุปสรรค

สภาพปั ญหา อุปสรรค
ให้ผรู ้ ับเหมาบางรายก่อสร้างไม่เป็ น
ตามแบบแปลน
2. ด้ า นงบประมาณ / ปั ญหาด้านงบประมาณจะพบเมื่อ
ค่าใช้จ่าย
ดาเนินการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่
ที่ตอ้ งใช้งบประมาณจานวนมาก
3. ด้านวัสดุ / อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์สาหรับงานเขียนแบบ
หรื อคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 ตามมาตรฐาน
ครุ ภณั ฑ์ของกระทรวงไอซีที ยังมีไม่
เพียงพอ ต่อการใช้งาน
4. การประสานงานและ ที่ผา่ นมาไม่ได้มีการประชุมวาง
การบริ การ
แผนการดาเนินงานโครงการร่ วมกัน

แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

จาเป็ นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากส่วนกลาง
ถ้ามีความจาเป็ นต้องมีการซ่อมแซมอาคาร
หรื อสิ่ งปลุกสร้าง และต้องใช้งบประมาณ
จานวนมาก เกินกว่างบซ่อมแซมที่ได้ต้ งั ไว้
จะนาเข้าพิจารณาในปี งบประมาณถัดไป
ควรมีการประชุมวางแผนการดาเนินงาน
โครงการร่ วมกัน ก่อนการดาเนินงาน
โครงการก่อสร้างระหว่างสานักการช่างกับ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน เพื่อจัดลาดับโครงการ
ตามความสาคัญและความเร่ งด่วนของ
โครงการ

จากการติดตามประเมินผลการดาเนินงานแผนพัฒนาสามปี เทศบาลนครขอนแก่ น พ.ศ.2557-2560 และ พ.ศ.
2558-2561 พบว่ าโครงการก่ อสร้ างภายในโรงเรียนสั งกัดเทศบาลมีความล่ าช้ าด้ วยสาเหตุหลายประการ คณะกรรมการ
ติดตามฯ จึงให้ ข้อเสนอแนะดังนี้
-ควรจัดประชุมระหว่างสานักการช่างกับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน เพื่อปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับการก่อสร้าง
-มีการจัดทารายงานการประชุมเพื่อแสดงรายละเอียดของงบประมาณ วัตถุประสงค์การจัดทาแผน และ
จัดลาดับความสาคัญ ความเร่ งด่วนของโครงการ

2. โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้ มลพิษ (low carbon city)
พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานและสิ่งแวดล้ อมให้ เป็ นนครทีน่ ่ าอยู่ในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
เป้ าประสงค์ ที่ 6 เป็ นนครสีเขียวและมลภาวะตา่ (Low Carbon City)
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้น
ชื่อ-สกุล ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นางสาวจารุ ณี บุญไชย
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน / โครงการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับกิจกรรม / โครงการ
1. วัตถุประสงค์ กจิ กรรม / โครงการ
-เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในเขตพื้นที่เทศบาลและพื้นที่เครื อข่าย
-เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในเขตพื้นที่เทศบาลและพื้นที่
เครื อข่าย
-เพื่อสร้างเครื อข่ายลดก๊าซเรื อนกระจก และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักเรี ยน-นักศึกษา
หน่วงงานภาครัฐและเอกชน ให้เข้าใจและมีส่วนร่ วมในการลดปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น
2. ดาเนินการสาเร็จแล้ ว
3. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558

4. เป้ าหมายของโครงการ
-เชิงปริ มาณ -คัดแยกปริ มาณขยะออกมาใช้ประโยชน์ได้ 1,806.87 ตัน/ปี
-ลดปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 2,801,219.94 kgCO2e
-เชิงคุณภาพ พนักงานเทศบาล โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลทั้ง 11 แห่ง สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ มีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจกรรมลดก๊าซเรื อนกระจก และตระหนักถึงความสาคัญในการลดก๊าซเรื อนกระจก
5. ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน กิจกรรม/โครงการ
เงินงบประมาณได้รับการอนุมตั ิ 700,000 บาท จ่ายจริ ง 601,371.50 บาท
6. ผลการปฏิบัตงิ านจริงเมือ่ เปรียบเทียบกับค่ าเป้ าหมายทีต่ ้งั ไว้
เป้ าหมาย
ผลการปฏิบตั ิงานจริ ง
ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงการ
จานวนกิจกรรมสนับสนุนการลด
ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกจากการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ 4
ยุทธศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 10
กิจกรรม

มีจานวนกิจกรรมสนับสนุนการลด
ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกจากการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ 4
ยุทธศาสตร์ จานวน 10 กิจกรรม

ควรมีการดาเนินงานโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตสานึกในการลด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยผ่านการ
ดาเนินงานในยุทธศาสตร์ 4
ยุทธศาสตร์

ส่ วนที่ 3 การประเมินผลงานของกิจกรรม / โครงการ
คะแนน
1
2
3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
33
100%

รายการประเมิน
1. ผลการดาเนินกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุวตั ถุประสงค์เพียงใด
2. ผลสาเร็ จของกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุเป้ าหมายเพียงใด
3. งบประมาณหรื อค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด
4. วัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานเหมาะสม หรื อเพียงพอเพียงใด
5. ความร่ วมมือของผูร้ ่ วมงานมากน้อยเพียงใด
6. ขั้นตอนการดาเนินงานเป็ นไปตามกาหนดเวลาเพียงใด
7. มีความคุม้ ค่าของกิจกรรม/โครงการเพียงใด
8. มีการคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเพียงใด
9. มีความชัดเจนของโครงการและปฏิบตั ิได้จริ งพียงใด
10. มีความเพียงพอและประหยัดของโครงการเพียงใด
11. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม / โครงการอยูใ่ นระดับใด
ผลรวม
คิดเป็ น
ส่ วนที่ 4 สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไข
ปั ญหา อุปสรรค
สภาพปั ญหา อุปสรรค
1. ด้านบุคลากร
บุคลากรในคณะทางานบางคนยังไม่
เข้าใจในเรื่ องคาร์บอนต่า(low carbon)
2. ด้ า นงบประมาณ /
ค่าใช้จ่าย
3. ด้านวัสดุ / อุปกรณ์

-

แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
จัดอบรมให้ความรู ้เรื่ องคาร์บอนต่า(low
carbon) เพื่อเพิ่มองค์ความรู ้ให้กบั
คณะทางานมาพัฒนาการดาเนินงาน
-

ปั ญหา อุปสรรค
สภาพปั ญหา อุปสรรค
แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
4. การประสานงานและ เนื่องจากมีคณะทางานจากหลายภาคส่วน ควรมีการประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
การบริ การ
ทาให้การติดตามและประสานงาน
และสม่าเสมอ เพื่อให้ได้รับรู ้ขอ้ มูลที่เท่ากัน
ค่อนข้างลาบาก และไม่ได้รับข้อมูลทัว่ ถึง
จากการประเมินผลโครงการคนขอนแก่ นหัวใจไร้ มลพิษ (low carbon city) คณะกรรมการติดตามฯ จึงให้
ข้ อเสนอแนะดังนี้
-ควรมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อมุ่งเน้นการกระตุน้ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรื อโรงงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การลดปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะทาให้เห็นผลในเชิงรู ปธรรมมากกว่า
-ควรศึกษาข้อมูลว่า แหล่งที่ปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในเขตเทศบาล คือ แหล่งใด และจะมีช่องทางใด
ในการเข้าไปบริ หารจัดการ
-ควรมีการออกระเบียบควบคุมและการให้การสนับสนุนกลุ่มเป้ าหมายขนาดใหญ่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม
ถ้าหากสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
-การปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ต้องมีโครงการระยะยาวเพื่อกาหนดค่าเป้ าหมาย เช่น อีก
10 ปี ข้างหน้าจะมีปริ มาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นได้อีกเท่าไหร่
-ควรมีหลักสู ตรการอนุ รักษ์ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมในแต่ละโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล เพื่อเป็ นการอบรม
ปลูกฝังจิตสานึกให้กบั เด็กและเยาวชนในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
-การจัดการประชุมต่าง ๆ ในเทศบาลต้องมีการจัดการขยะ พยายามทาให้เกิดขยะน้อยที่สุด โดยใช้น้ าขวดแก้ว
แต่ตอ้ งปรับในเรื่ องพฤติกรรม เช่น 1. การเสิ ร์ฟน้ า 1 ขวดเทได้หลายๆ แก้ว และควรมีการนาน้ าที่เหลือไปใช้ประโยชน์
ต่อ 2. การส่ งเอกสารในการประชุมนั้น ไม่ตอ้ งถ่ายเอกสารแจก แต่เปลี่ยนเป็ นการส่ งเอกสารแบบอิเล็กทรอนิ กส์แทน
และต้องมีการประกาศให้สาธารณะชนรับรู ้และปฏิบตั ิให้เป็ นแนวทางเดียวกัน เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการบริ การตัวเอง
สาหรับการเข้าประชุม โดยการให้บุคลากรของเทศบาลนาแก้วน้ ามาเอง และมีการตั้งจุดให้บริ การน้ าดื่มหรื อขนม

3. โครงการกองทุนตั้งตัว
พันธกิจที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่ นเพือ่ เป็ นศูนย์ กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่ งเสริมผู้ประกอบการเพือ่ เพิม่ มูลค่ าวิสาหกิจชุมชน
เป้ าประสงค์ ที่ 3 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้ รับการพัฒนาศักยภาพเพือ่ รองรับ AEC
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้น
ชื่อ-สกุล ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นายทินกร ธนาสว่างโชติ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน / โครงการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับกิจกรรม / โครงการ
1. วัตถุประสงค์ กจิ กรรม / โครงการ
-เพื่ออบรมและส่งเสริ มอาชีพในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น
-เพื่อให้ชุมชนมีรายได้และพึ่งพาตนเอง
-เพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู ้ต่อยอดกลุ่มอาชีพเดิมและอาชีพใหม่ให้ยงั่ ยืน
-เพื่อส่งเสริ มช่องทางการตลาดและบริ หารจัดการอย่างมีมาตรฐานได้ดว้ ยตนเอง
2. อยู่ระหว่ างดาเนินการ
3. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ ตุลาคม 2557 – กันยายน พ.ศ. 2558
4. เป้ าหมายของโครงการ
-เชิงปริ มาณ กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้มีรายได้ 50 กลุ่ม

-เชิงคุณภาพ กลุม่ อาชีพมีความเข้าใจในอาชีพเพิ่มผลผลิต สามารถขยายธุรกิจต่อยอดได้ มีรายรับเพิ่ม มี
ตลาดส่งสิ นค้า สามารถถ่ายทอดความรู ้ได้ 2 กลุ่ม
5. ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน กิจกรรม/โครงการ
เงินงบประมาณได้รับการอนุมตั ิ 800,000 บาท จ่ายจริ ง - บาท
6. ผลการปฏิบัตงิ านจริงเมือ่ เปรียบเทียบกับค่ าเป้ าหมายทีต่ ้งั ไว้
เป้ าหมาย
ผลการปฏิบตั ิงานจริ ง
ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงการ
-

-

-

7.กรณีทไี่ ม่ ได้ ดาเนินการหรืออยู่ระหว่ างดาเนินการให้ รายงานความก้ าวหน้ าของโครงการ
กลุ่มอาชีพในปี งบประมาณ 2558 ขอรับการสนับสนุน 48 กลุ่ม ผ่านกระบวนการคัดกรอง 11 ราย และผ่าน
กระบวนการพิจารณาอนุมตั ิ 2 ราย คือ
1. เทพารักษ์ 5 สานตะกร้าพลาสติก
2.ทุ่งเศรษฐี ครี มบารุ งผมหมักผมขาว
ส่ วนที่ 3 การประเมินผลงานของกิจกรรม / โครงการ
รายการประเมิน
1. ผลการดาเนินกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุวตั ถุประสงค์เพียงใด
2. ผลสาเร็ จของกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุเป้ าหมายเพียงใด
3. งบประมาณหรื อค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด
4. วัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานเหมาะสม หรื อเพียงพอเพียงใด
5. ความร่ วมมือของผูร้ ่ วมงานมากน้อยเพียงใด
6. ขั้นตอนการดาเนินงานเป็ นไปตามกาหนดเวลาเพียงใด
7. มีความคุม้ ค่าของกิจกรรม/โครงการเพียงใด
8. มีการคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเพียงใด
9. มีความชัดเจนของโครงการและปฏิบตั ิได้จริ งพียงใด
10. มีความเพียงพอและประหยัดของโครงการเพียงใด
11. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม / โครงการอยูใ่ นระดับใด
ผลรวม
คิดเป็ น
ส่ วนที่ 4 สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไข
ปั ญหา อุปสรรค
สภาพปั ญหา อุปสรรค
1. ด้านบุคลากร
บุคลากรยังขาดความรู ้และประสบการณ์
ด้านการส่งเสริ มอาชีพ
ปั ญหา อุปสรรค
สภาพปั ญหา อุปสรรค
2. ด้ า น ง บป ร ะ มาณ /
ค่าใช้จ่าย
3. ด้านวัสดุ / อุปกรณ์
4. การประสานงานและ การประสานงานยังขาดบุคลากรที่จะมา
การบริ การ
ช่วยประสานงาน

คะแนน
1
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/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
21
63.63%

แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
เพิ่มพูนความรู ้และศึกษาดูงานกับองค์กรที่
ประสบผลสาเร็จ
แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
ควรเพิ่มบุคลากรเพื่อมาช่วยงานและ
ประสานงาน

จากการประเมินผลโครงการกองทุนตั้งตัว คณะกรรมการติดตามฯ จึงให้ ข้อเสนอแนะ ดังนี้
-การพัฒนากลุ่มอาชีพของชุมชน ควรแบ่งออกเป็ นแผนระยะสั้นคือการให้ชุมชนได้มีโอกาสศึกษาดูงาน ได้
เห็ นรู ปแบบใหม่ๆนาเอามาเป็ นแบบอย่าง เช่น งาน OTOP ระดับชาติ เป็ นต้น และแผนระยะยาวคือการพัฒนาให้
ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (อย.)
-ควรให้มีการทาวิจยั อย่างต่อเนื่อง และมีกลไกที่จะนาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาไปสู่การดาเนินงานอย่าง
แท้จริ ง รวมไปถึงการส่งผลวิจยั ให้กบั ผูป้ ระกอบการด้วย
-ควรมีการพัฒนาสิ นค้าวิสาหกิจชุมชนให้กลายเป็ นของฝาก OTOP (ระดับห้าดาว)
-เทศบาลต้องมีการจัดเตรี ยมด้านการตลาดให้กบั กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ

4. โครงการอบรมแนวทางการพัฒนาชุ มชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคมให้ เป็ นสังคมทีเ่ อือ้ อาทรและพร้ อมต่ อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 สร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชนและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิตขิ องการพัฒนา
เป้ าประสงค์ ที่ 10 ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์ กร ราชการ) มีส่วนร่ วมในการจัดการบ้ านเมือง และเป็ น
เจ้ าของเมืองมากขึน้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้น
ชื่อ-สกุล ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นายเศรษฐนัย ช่วงชิต
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน / โครงการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับกิจกรรม / โครงการ
1. วัตถุประสงค์ กจิ กรรม / โครงการ
-เพื่อให้ประชาชนของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้รับการส่ งเสริ มและเพิ่มขีดความสามารถใน
กระบวนการพัฒนาชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้
-เพื่ อให้ป ระชาชนของชุ มชนมี ความรู ้ ค วามเข้า ใจในการบริ ห ารจัด การงานด้า นต่ างๆ และสร้ า งเสริ ม
ศักยภาพของชุมชนและองค์กรภาคประชาชน ให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาชุมชนของตนเองได้
2. ดาเนินการสาเร็จแล้ ว
3. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ (ระบุช่วงเวลา) ตุลาคม 2557 – กันยายน พ.ศ. 2558
4. เป้ าหมายของโครงการ
-เชิงปริ มาณ จานวนชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจานวน 93 ชุมชน และองค์กรภาคประชาชนจานวน
80 องค์กร
-เชิงคุณภาพ ประชาชนของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจานวน 93 ชุมชน และองค์กรภาคประชาชน
จานวน 80 องค์กร ได้รับการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เกิดประสบการณ์ แนวคิดในการพัฒนาตนเอง
5. ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน กิจกรรม/โครงการ
เงินงบประมาณได้รับการอนุมตั ิ 3,500,000 บาท จ่ายจริ ง 5,541,850 บาท
6. ผลการปฏิบัตงิ านจริงเมือ่ เปรียบเทียบกับค่ าเป้ าหมายทีต่ ้งั ไว้
ข้อเสนอแนะในการต่อยอด
เป้ าหมาย
ผลการปฏิบตั ิงานจริ ง
โครงการ
ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ดาเนินการแล้วเสร็ จ
93 ชุมชน และองค์กรภาคประชาชน
80 องค์กร

ควรจัดการอบรมแบ่งเป็ นเขต
เพื่อให้สะดวกต่อการบริ หารจัดการ

ส่ วนที่ 3 การประเมินผลงานของกิจกรรม / โครงการ
รายการประเมิน
1. ผลการดาเนินกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุวตั ถุประสงค์เพียงใด
2. ผลสาเร็ จของกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุเป้ าหมายเพียงใด
3. งบประมาณหรื อค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด
4. วัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานเหมาะสม หรื อเพียงพอเพียงใด
5. ความร่ วมมือของผูร้ ่ วมงานมากน้อยเพียงใด
6. ขั้นตอนการดาเนินงานเป็ นไปตามกาหนดเวลาเพียงใด
7. มีความคุม้ ค่าของกิจกรรม/โครงการเพียงใด
8. มีการคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเพียงใด
9. มีความชัดเจนของโครงการและปฏิบตั ิได้จริ งพียงใด
10. มีความเพียงพอและประหยัดของโครงการเพียงใด
11. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม / โครงการอยูใ่ นระดับใด
ผลรวม
คิดเป็ น

คะแนน
1
2
3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
33
100%

ส่ วนที่ 4 สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไข
ปั ญหา อุปสรรค
สภาพปั ญหา อุปสรรค
แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร
บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ เพิ่มบุคลากรหรื อขอความร่ วมมือ
คณะกรรมการชุมชนเข้ามาช่วยดาเนินการ
2. ด้ า นงบประมาณ / อยูใ่ นความเหมาะสมของงบประมาณ ควรส่งเสริ มงบประมาณเพิม่ เพื่อให้ครอบคลุม
ค่าใช้จ่าย
และโครงการ
กับโครงการ
3. ด้านวัสดุ / อุปกรณ์
รถยนต์ในการเดินทางไปอบรมยังมี บริ หารจัดการอบรมให้กระชับขึ้น
ไม่เพียงพอ
4. การประสานงานและ
การบริ การ
จากการประเมินผลโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาชุ มชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่ นคณะกรรมการ
ติดตามฯ จึงให้ ข้อเสนอแนะดังนี้
-ควรมีการศึ กษาดูงานในพื้นที่ ที่มีแหล่งเรี ยนรู ้อนั ก่อให้เกิ ดประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ สามารถที่จะวัดผลและประเมินผลในเชิงปริ มาณ เชิงคุณภาพได้ดว้ ย
5. โครงการจัดความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยและจัดระเบียบการตั้งวางจาหน่ ายสินค้ าภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น
พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานและสิ่งแวดล้ อมให้ เป็ นนครทีน่ ่ าอยู่ในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่ งมวลชนและโครงสร้ างพืน้ ฐานให้ เป็ นนครแห่ งการลงทุนและนคร
แห่ งการอยู่อาศัย
เป้ าประสงค์ ที่ 8 มีระบบขนส่ งมวลชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ รองรับการขยายตัวของเมืองและแก้ปัญหาการจราจรในเขต
เมืองได้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้น
ชื่อ-สกุล ผูร้ ับผิดชอบโครงการ พ.จ.ต.กิตติสณ
ั ห์ บุญสิ งห์ฐิติ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน / โครงการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับกิจกรรม / โครงการ
1. วัตถุประสงค์ กจิ กรรม / โครงการ
-เพื่อจัดความเป็ นระเบียบ หาบเร่ แผงลอย บริ เวณทางเท้าและที่สาธารณะ ภายในเขต เทศบาลนคร
ขอนแก่นให้มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
2. ดาเนินการสาเร็จแล้ ว
3. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ ตุลาคม 2557 – กันยายน พ.ศ. 2558
4. เป้ าหมายของโครงการ
-เชิงปริ มาณ จัดระเบียบการตั้งวางจาหน่ายสิ นค้าหาบเร่ แผงลอย ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยการ
สั่งใช้อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) จากฝ่ ายป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดินทางไปราชการช่วยงาน
เทศกิจ จานวน 55 คน โดยมีค่าตอบแทน คนละ 200 บาทต่อวัน
-เชิงคุณภาพ ทาให้พ้นื ที่ทางเท้าและบริ เวณที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมี ความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยมากยิง่ ขึ้น
5. ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน กิจกรรม/โครงการ
เงินงบประมาณได้รับการอนุมตั ิ 4,017,000 บาท จ่ายจริ ง 3,336,200 บาท
6. ผลการปฏิบัตงิ านจริงเมือ่ เปรียบเทียบกับค่ าเป้ าหมายทีต่ ้งั ไว้
เป้ าหมาย
ผลการปฏิบตั ิงานจริ ง
ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงการ
สัง่ ใช้อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพล ค่าตอบแทนเบิกจ่ายตามวันที่มา
เรื อน (อปพร.) จานวน 55 คนปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิหน้าที่จริ ง
หน้าที่ช่วยงานเทศกิจ

เห็นควรดาเนินโครงการต่อแต่ควร
พิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนหรื อให้
เหมาะสมเพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจ

ส่ วนที่ 3 การประเมินผลงานของกิจกรรม / โครงการ
รายการประเมิน
1. ผลการดาเนินกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุวตั ถุประสงค์เพียงใด
2. ผลสาเร็ จของกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุเป้ าหมายเพียงใด
3. งบประมาณหรื อค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด
4. วัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานเหมาะสม หรื อเพียงพอเพียงใด
5. ความร่ วมมือของผูร้ ่ วมงานมากน้อยเพียงใด
6. ขั้นตอนการดาเนินงานเป็ นไปตามกาหนดเวลาเพียงใด
7. มีความคุม้ ค่าของกิจกรรม/โครงการเพียงใด
8. มีการคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเพียงใด
รายการประเมิน
9. มีความชัดเจนของโครงการและปฏิบตั ิได้จริ งพียงใด
10. มีความเพียงพอและประหยัดของโครงการเพียงใด
11. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม / โครงการอยูใ่ นระดับใด
ผลรวม
คิดเป็ น

คะแนน
1
2
3
/
/
/
/
/
/
/
/
คะแนน
1
2
3
/
/
/
28
84.85%

ส่ วนที่ 4 สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไข
ปั ญหา อุปสรรค
สภาพปั ญหา อุปสรรค
1. ด้านบุคลากร
-

แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-

2. ด้ า นงบประมาณ / ค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอกับค่าครอง
ค่าใช้จ่าย
ชีพ 200 บาทต่อคนต่อวัน

ควรพิจารณาหาแนวทางเพิ่มค่าตอบแทนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็ นขวัญและ
กาลังใจ
3. ด้านวัสดุ / อุปกรณ์
ไม่เพียงพอกับเจ้าหน้าที่
ควรจัดหาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน
4. การประสานงานและ เจ้าหน้าที่บางคนไม่มีอปุ กรณ์วทิ ยุมือ ควรตั้งงบประมาณประจาปี ในการจัดซื้อ
การบริ การ
ถือสื่ อสารทาให้การสื่ อสารบางครั้ง อุปกรณ์วทิ ยุสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการ
เกิดปั ญหา
ปฏิบตั ิงาน
จากการประเมินผลโครงการจัดความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยและจัดระเบียบการตั้งวางจาหน่ ายสินค้ าภายในเขต
เทศบาลนครขอนแก่ น คณะกรรมการติดตามฯ จึงให้ ข้อเสนอแนะ ดังนี้
-ควรมีการจัดแบ่งพื้นที่และแยกประเภทของร้านค้าให้ชดั เจน
-ควรคานึงถึงพื้นที่จอดรถ โดยมีการใช้แผงเหล็กกั้น และมีการจัดระเบียบ ดูแลความสะอาด ตลอดจนการ
ประสานงานร่ วมกับโรงเรี ยนเพื่อให้เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
-ควรดาเนินการสารวจและลงทะเบียนผูป้ ระกอบการรถเข็น หาบเร่
-ควรมีการจัดมาตรการป้ องกันในจุดที่เทศบาลผ่อนผัน เช่น ถนนหน้าเมือง ฯลฯ เพื่อไม่ทาให้มีร้านค้าขยาย
วงกว้างออกไปเรื่ อยๆ โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจจะต้องเข้าไปตรวจสอบ เพื่อทาให้เกิดความเท่าเทียมและเสมอภาคกัน

6. โครงการฝึ กซ้ อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุ มชน 4 เขต
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคมให้ เป็ นสังคมทีเ่ อือ้ อาทรและพร้ อมต่ อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 สร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชนและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิตขิ องการพัฒนา
เป้ าประสงค์ ที่ 10 ภาคประชาชน (ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์ กร ราชการ) มีส่วนร่ วมในการจัดการบ้ านเมือง และเป็ น
เจ้ าของเมืองมากขึน้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้น
ชื่อ-สกุล ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นายวรเดช ธารชัย
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน / โครงการ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับกิจกรรม / โครงการ
1. วัตถุประสงค์ กจิ กรรม / โครงการ
-เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสานึกในการเตรี ยมความพร้อมป้ องกันและระงับอัคคีภยั ในชุมชน 4 เขต
เทศบาลนครขอนแก่น
-เพื่อเตรี ยมความพร้อมป้ องกันและเผชิญเหตุเบื้องต้นโดยประชาชนในชุมชน ก่อนที่ หน่วยงานของรัฐจะ
เข้ามาให้ความช่วยเหลือ
-เพื่อลดความสูญเสี ยในชีวติ และทรัพย์สิน ของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
-เพื่อบูรณาการ การทางานร่ วมกันระหว่างประชาชนในชุมชนกับหน่ วยงานสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
และภาคีเครื อข่ายการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เพื่อศึกษาพื้นที่ สภาพภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม ในชุมชน สาหรับเจ้าพนักงานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อให้เกิดความคุน้ เคยกับชุมชน
2. ดาเนินการสาเร็จแล้ ว
3. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ สิ งหาคม – กันยายน พ.ศ. 2558

4. เป้ าหมายของโครงการ
-เชิงปริ มาณ -ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 4 เขต 95 ชุมชน
-ฝึ กซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ จานวน 4 ครั้ง
-จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมรุ่ นละ 200 คน จานวน 4 รุ่ น
-เชิงคุณภาพ -ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม สามารถใช้เครื่ องดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
-ผูเ้ ข้ารับฝึ กอบรม มีความรู ้ ความเข้าใจ ในการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
5. ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน กิจกรรม/โครงการ
เงินงบประมาณได้รับการอนุมตั ิ 200,000 บาท จ่ายจริ ง 199,840 บาท
6. ผลการปฏิบัตงิ านจริงเมือ่ เปรียบเทียบกับค่ าเป้ าหมายทีต่ ้งั ไว้
ข้อเสนอแนะ
เป้ าหมาย
ผลการปฏิบตั ิงานจริ ง
ในการต่อยอดโครงการ
1.ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถใช้
เครื่ องดับเพลิงได้ถูกต้อง
2.ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเข้าใจใน
แผนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

1.ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถใช้
เครื่ องดับเพลิงได้ถูกต้อง

1.ควรมีการฝึ กซ้อมดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟในทุกชุมชนในเขต
เทศบาลนครขอนแก่นอย่างน้อยปี ละ
2.ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรู ้ความ 1 ครั้ง
เข้าใจในแผนการดับเพลิงและอพยพ
หนีไฟ

ส่ วนที่ 3 การประเมินผลงานของกิจกรรม / โครงการ
รายการประเมิน
1. ผลการดาเนินกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุวตั ถุประสงค์เพียงใด
2. ผลสาเร็ จของกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุเป้ าหมายเพียงใด
3. งบประมาณหรื อค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด
4. วัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานเหมาะสม หรื อเพียงพอเพียงใด
5. ความร่ วมมือของผูร้ ่ วมงานมากน้อยเพียงใด
6. ขั้นตอนการดาเนินงานเป็ นไปตามกาหนดเวลาเพียงใด
7. มีความคุม้ ค่าของกิจกรรม/โครงการเพียงใด
8. มีการคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเพียงใด
9. มีความชัดเจนของโครงการและปฏิบตั ิได้จริ งพียงใด
10. มีความเพียงพอและประหยัดของโครงการเพียงใด
11. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม / โครงการอยูใ่ นระดับใด
ผลรวม
คิดเป็ น
ส่ วนที่ 4 สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไข
ปั ญหา อุปสรรค
สภาพปั ญหา อุปสรรค
1. ด้านบุคลากร
1. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม มีจานวนน้อย
2. เข้ารับการฝึ กอบรมไม่เต็มเวลา
3. ข่วงระยะเวลาไม่เหมาะสม

คะแนน
1
2
3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
25
75.76%

แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
1. ส่งรายละเอียด/โครงการ/สอบถามให้
ประธานชุมชนได้อ่านเพื่อศึกษาทาความเข้าใจ
จะได้จดั ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ตามจานวน
2. แบ่งกลุ่มย่อย ตามเขตพื้นที่ที่อยูใ่ กล้เคียงกัน
เข้ารับการฝึ กอบรมร่ วมกัน
3. ลดระยะเวลาฝึ กอบรมลงอีก
4. สอบถามประธานชุมชนถึงหลังระยะเวลาที่

2.ด้ า นงบประมาณ /
ค่าใช้จ่าย
3. ด้านวัสดุ / อุปกรณ์

-

เหมาะสมในการจัดการฝึ กอบรม เช่น วันหยุด
เสาร์ - อาทิตย์
-

-

-

4. การประสานงานและ 1. ส่งหนังสื อ เชิญชวนประธาน เพื่อรับ
การบริ การ
ความร่ วมมือให้จดั ประชาชนในชุมชน
เช้ารับการฝึ กอบรมในสถานการณ์
เกิดขึ้น
2. สถานที่ฝึกอบรมไกล

1.จัดทาแผนการดาเนินงานให้ประธานชุมชน
ร่ วมพิจารณา ระยะเวลาที่เหมาะสม
2. จัดฝึ กอบรมในพื้นที่โซนใกล้เคียงกันเพื่อ
สะดวกใน การเดินทาง
3.จัดรถยนต์รับส่งผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม

จากการประเมินผลโครงการฝึ กซ้ อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต คณะกรรมการติดตามฯ จึงให้
ข้ อเสนอแนะ ดังนี้
- ควรกาหนดหลักสู ตรให้ประชาชนในชุมชน ได้รับการฝึ กอบรมความรู ้ความเข้าใจในการป้ องกันบรรเทา
อัคคีภยั ที่ถูกวิธี
- ควรสร้างจิ ตสานึ กในการเป็ นเจ้าของเมือง ด้วยการจัดทาคู่มือคาเตือน ความรู ้ เบื้ องต้นประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชน หากชุมชนไหนปฏิบตั ิได้ดีให้มีรางวัลตอบแทน รวมทั้งสร้างจิตสานักให้กบั เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงาน

7. โครงการแถลงข่ าวการดาเนินกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น
พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ ที่ 10 พัฒนาโครงสร้ างและศักยภาพองค์ กรให้ เป็ นองค์กรทีม่ สี มรรถนะสู ง
เป้ าประสงค์ ที่ 14 เป็ นองค์กรทีม่ สี มรรถนะสู ง มีการจัดการทีม่ ่ งุ เน้ นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ เมือง
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้น
ชื่อ-สกุล ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นางสาวจริ นทร์ญา สุทาวัน
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน / โครงการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับกิจกรรม / โครงการ
1. วัตถุประสงค์ กจิ กรรม / โครงการ
-เพื่อเป็ นการเผยแพร่ การจัดงานให้สื่อมวลชน นักท่องเที่ยว และประชาชนทัว่ ไปได้รับทราบ
-เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้สื่อมวลชนและประชาชนทัว่ ไป ได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการจัดงาน
-เพื่อเป็ นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐ เอกชน สื่ อมวลชน และประชาชนทัว่ ไป
2. ดาเนินการสาเร็จแล้ ว
3. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ ตุลาคม 2557 – กันยายน พ.ศ. 2558
4. เป้ าหมายของโครงการ
-เชิงปริ มาณ ได้รับความสนใจของพี่นอ้ งสื่ อมวลชนทุกแขนงเข้าร่ วมงาน ไม่ต่ากว่า 60 คน
-เชิงคุณภาพ สื่ อมวลชนมีการเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน รายละเอียดกิจกรรม ผ่านสื่ อต่าง ๆ ทั้ง
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ และสื่ อออนไลน์ เพื่อให้นกั ท่องเที่ยว ประชาชนทัว่ ไปได้รับทราบและเข้าร่ วมกิจกรรม
5. ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน กิจกรรม/โครงการ
เงินงบประมาณได้รับการอนุมตั ิ 500,000 บาท จ่ายจริ ง 615,000 บาท

6. ผลการปฏิบัตงิ านจริงเมือ่ เปรียบเทียบกับค่ าเป้ าหมายทีต่ ้งั ไว้
เป้ าหมาย
ผลการปฏิบตั ิงานจริ ง
สื่ อมวลชนไม่ตากว่า 60 คน

สื่ อมวลชนประมาณ 60 – 100 คน

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงการ
ควรมีการเพิ่มเครื อข่ายของสื่ อมวลชน
ให้มากขึ้น

ส่ วนที่ 3 การประเมินผลงานของกิจกรรม / โครงการ
รายการประเมิน
1. ผลการดาเนินกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุวตั ถุประสงค์เพียงใด
2. ผลสาเร็ จของกิจกรรม / โครงการนี้บรรลุเป้ าหมายเพียงใด
3. งบประมาณหรื อค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด
4. วัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานเหมาะสม หรื อเพียงพอเพียงใด
5. ความร่ วมมือของผูร้ ่ วมงานมากน้อยเพียงใด
6. ขั้นตอนการดาเนินงานเป็ นไปตามกาหนดเวลาเพียงใด
7. มีความคุม้ ค่าของกิจกรรม/โครงการเพียงใด
8. มีการคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเพียงใด
9. ความชัดเจนของโครงการและปฏิบตั ิได้จริ งพียงใด
10. มีความเพียงพอและประหยัดของโครงการเพียงใด
11. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม / โครงการอยูใ่ นระดับใด
ผลรวม
คิดเป็ น
ส่ วนที่ 4 สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไข
ปั ญหา อุปสรรค
สภาพปั ญหา อุปสรรค
1. ด้านบุคลากร
2.ด้านงบประมาณ / ค่าใช้จ่าย
3. ด้านวัสดุ / อุปกรณ์
4. การประสานงานและการ ขาดความรู ้สึกการเป็ นเจ้าภาพของ
บริ การ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ(ใหญ่)

คะแนน
1
2
3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
29
87.88%

แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
สร้างการมีส่วนร่ วมของเจ้าของโครงการ
(ใหญ่) ให้มากขึ้นกว่านี้

1. โครงการทีเ่ กีย่ วข้ องกับประชาชน
-ควรจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ ยกตัวอย่างเช่น กรณี การก่อสร้างถนน ท่อ
ระบายน้ า ฯลฯ ภายในชุมชน ซึ่งถ้าหากบริ ษทั ผูร้ ับเหมาทางานไม่ดี คนในชุมชนก็จะได้ช่วยเป็ นหู เป็ นตาให้กบั เทศบาล
ได้
-โครงการใหญ่ๆ ที่ ใช้งบประมาณเกิ นกว่าสิ บล้าน ควรจะต้องมีการประเมินผลโครงการในเชิ งลึ กว่าจะทา
อะไร ผลที่ได้เป็ นอย่างไร ประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไร โดยจะต้องประเมินทั้ง ก่อนและหลังการดาเนิ นโครงการ
ว่าเกิดประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีตวั ชี้วดั และเป้ าประสงค์ที่ชดั เจน
2. การสื่อสารสาธารณะ
-การสื่ อสารระหว่างเทศบาลกับประชาชนและองค์กรอื่นๆ นั้น มีการสื่ อสารที่หลากหลาย รู ปแบบ ไม่วา่ จะ
เป็ นเชิ งข้อมูล การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การร้องเรี ยน ฯลฯ ซึ่ งจะมีเป้ าหมายที่ แตกต่างกันไป ไม่วา่ จะเป็ นบุคลากร
ภายในองค์กร ประชาชนทัว่ ไป หรื อในระดับประเทศ ตลอดจนในระดับนานาชาติ ควรมีความชัดเจนในภารกิจของผูท้ ี่

รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลตามเป้ าหมายที่วางไว้
-การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social media ควรจะต้องพยายามหาเครื อข่ายที่ เป็ นองค์กรใหญ่ๆ ที่สามารถ
กระจายข่าวต่อไปได้
-การเขียนข่าวลงใน Social media ควรมีความกระชับ ลงเฉพาะเนื้ อหาสาระสาคัญ และเลือกเฉพาะรู ปภาพที่
เด่นๆ มาลงโดยต้องระบุเป้ าหมายในการประชาสัมพันธ์ให้ชดั เจน ตลอดจนควรแยกการประชาสัมพันธ์ภารกิ จของ
เทศบาลกับงานส่วนตัวของนายกเทศมนตรี ออกจากกัน
3. การป้ องกันและระงับอัคคีภัยภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น
-ควรเพิ่มหัวรับน้ าดับเพลิงหรื อประปาหัวแดง และอุปกรณ์ดบั เพลิงภายในชุมชน เพื่อระงับเหตุที่จะเกิดขึ้นใน
พื้นที่ขนาดเล็กที่รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงได้
-ควรมีการกาหนดมาตรการตรวจสอบความพร้อมในเรื่ องอุปกรณ์และความพร้อมในการออกไประงับเหตุ เช่น
ตรวจสอบในจุดเสี่ ยงต่างๆ กลุ่มอาคารห้องเช่าที่แออัด
-ควรเตรี ยมมาตรการป้ องกันและระงับอัคคีภยั ในอาคารที่อยูอ่ าศัยที่มีลกั ษณะเป็ นตึกสูง
4. โครงการทีไ่ ด้ รับการอนุมตั งิ บประมาณผ่านจากสภาเทศบาล
-ต้องมีการบริ หารการเงินที่ดี
-ต้องมีการควบคุมการดาเนิ นงานเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า (ข้ามปี งบประมาณ) ซึ่ งถ้าหากเกิดความผิดพลาด
ไม่วา่ จะเป็ นกรณี ที่ไม่ได้ดาเนินการหรื อดาเนิ นการล่าช้า ควรมีการรายงานชี้แจงเพื่อนาเสนอผูบ้ ริ หารและสภาเทศบาล
ต่อไป

ส่ วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาสามปี
ไปสู่ การปฏิบัติ

3.1 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ การพัฒนา

ที่
1

2

3
4

5
6

7

แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์
แนวทางที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็ นนครแห่งการ
1.พัฒนานครขอนแก่นเป็ นนครแห่งการ
ประชุมสัมมนาและศูนย์กลางพาณิ ชยกรรม
ประชุมสัมมนาและเป็ นศูนย์กลางพาณิ ชยกรรม
ของภูมิภาค
แนวทางที่ 1 เป็ นนครที่มนั่ ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
2.ส่งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มี
แนวทางที่ 2 ส่งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย
คุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
ให้มีคุณค่าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
แนวทางที่ 1 ส่งเสริ มและเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
3.ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อรองรับ AEC
แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่ง
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและ
มวลชนและโครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและ
นครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางที่ 1 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ น
ระดับมาตรฐานสากล
แนวทางที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนและ
6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวติ
สร้างสังคมเอื้ออาทร
ของประชาชน (Healthy City)

9

แนวทางที่ 1 พัฒนาการให้บริ การและการบริ หาร
บ้านเมือง

7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้เพื่อรองรับ AEC
และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ ม
การมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของ
การพัฒนา
9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริ การและการบริ หาร
บ้านเมือง

10

แนวทางที่ 1 ปรับโครงสร้างองค์กร
แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพขององค์กร

10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

8

แนวทางที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชาชน
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
แนวทางที่ 1 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและ
ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา

3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนา

พันธกิจที่ 1
พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่ นเพือ่ เป็ นศู นย์ กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ 1
พัฒนานครขอนแก่ นเป็ นนครแห่ งการประชุมสั มมนาและเป็ นศูนย์ กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค

เป้าประสงค์ ที่ 1
เป็ นนครแห่ งเทศกาล การจัดประชุ มและสั มมนา การแสดงสิ นค้ าของภูมภิ าคเป็ น
MICE CITY และ EVENT CITY

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่ คงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การสร้างเสริ มทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพือ่ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 1.พัฒนานครขอนแก่นเป็ นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็ นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 1.เป็ นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้าของภูมิภาค เป็ น MICE CITY และ EVENT CITY
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดนิทรรศการ
ให้ความรู้มหัศจรรย์พนั ธุ์ไม้
นานาชาติ

2 กิจกรรมส่งเสริ มการท่องเที่ยว
และกระตุน้ เศรษฐกิจในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ให้ประชาชนชาวขอนแก่นได้
มีพ้นื ที่ในการจัดกิจกรรมร่ วมกัน
- เพือ่ เป็ นการส่งเสริ มเศรษฐกิจ
อีกทางหนึ่งของเมือง
- เพือ่ เป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
เมืองขอนแก่น

โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น และประชาชนทัว่ ไป
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เข้าร่ วมกิจกรรม

เพือ่ เป็ นการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวและกระตุน้ เศรษฐกิจ
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

1.การจัดกิจกรรมเฉลิมมหานคร
ฉลองหลักเมืองขอนแก่นและ
กิจกรรมเฉลิมฉลองวันที่ 5
ธันวามหาราช ช่วงระหว่างวันที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
220,000 220,000 220,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวน
ผูเ้ ข้าร่ วม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- เกิดพื้นที่ให้ประชาชน สานัก
ชาวเมืองขอนแก่น ได้ การศึกษา
ร่ วมกันจัดกิจกรรมและ
สร้างความรัก ความสามัคคี

- เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของเมืองขอนแก่น
- เกิดการท่องเที่ยวใน
เทศบาลนครขอนแก่น
และจังหวัดขอนแก่น
9,600,000

-

-

จานวนกิจกรรม จานวนนักท่องเที่ยว
ส่งเสริ ม
และนักลงทุนเพิม่
การท่องเที่ยว มากขึ้นและก่อให้เกิด
ผลดีกบั ระบบเศรษฐกิจ

สานัก
การช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่ คงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การสร้างเสริ มทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพือ่ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 1.พัฒนานครขอนแก่นเป็ นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็ นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 1.เป็ นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้าของภูมิภาค เป็ น MICE CITY และ EVENT CITY
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1-5 ธันวาคม 2559
2.การจัดกิจกรรมมหัศจรรย์
พันธุ์ไม้นานาชาติ ที่บริ เวณสวน
สุขภาพบึงทุ่งสร้าง ระหว่างวันที่
17 ธ.ค.59-4 ม.ค.60
3.การจัดกิจกรรมส่งท้ายปี เก่า
ต้อนรับปี ใหม่ ที่บริ เวณศาลหลัก
เมือง, บริ เวณทั้งสองข้างถนน
ศรี จนั ทร์ ช่วงจากศาลหลักเมือง
ถึงสี่ แยกถนนมิตรภาพ, ประตู
เมือง และสวนหน้าประตูเมือง
ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค.59-1 ม.ค.60
4.การจัดกิจกรรมประดับตกแต่ง
ไฟฟ้ าประดับ 1.บริ เวณสวน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่ คงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การสร้างเสริ มทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพือ่ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 1.พัฒนานครขอนแก่นเป็ นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็ นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 1.เป็ นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้าของภูมิภาค เป็ น MICE CITY และ EVENT CITY
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สาธารณะประตูเมือง 2.บริ เวณ
สวนสาธารณะบริ เวณโดยรอบ
ศาลหลักเมือง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ตามแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนคร
ขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

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

เป้าประสงค์ ที่ 2
เป็ นนครที่มั่นทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การสร้างเสริ มทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพือ่ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 2.ส่งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพือ่ นามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 2.เป็ นนครที่มน่ั ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดพิธีวางพานพุม่
เฉลิมพระเกียรติ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาท เชิญหน่วยงานราชการ องค์กร
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องใน เอกชน รัฐวิสาหกิจในจังหวัด
วโรกาสวันคล้ายวันเสด็จพระราช ขอนแก่น ร่ วมพิธีวางพานพุม่
สมภพ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
ผูเ้ ข้าร่ วม

หน่วยงานราชการ
องค์กร ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจในจังหวัด
ขอนแก่นได้ร่วมกัน
แสดงออกถึงความ
จงภักดีถวายในหลวง

สานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การสร้างเสริ มทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพือ่ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 2.ส่งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพือ่ นามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 2.เป็ นนครที่มน่ั ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

2 โครงการทาบุญตักบาตร
วันขึ้นปี ใหม่

- เพือ่ เป็ นการอนุรักษ์ขนบธรรม - ประชาชนในเขตเทศบาล ฯ
เนียมประเพณีและวัฒนธรรมสืบไป ผูบ้ ริ หารพนักงานเจ้าหน้าที่
- เพือ่ เป็ นการส่งเสริ มให้ประชาชน ได้ร่วมกันทาบุญตักบาตร
รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในเขต
วันขึ้นปี ใหม่
เทศบาล ได้ทาบุญตักบาตรร่ วมกัน - พระเถระผูใ้ หญ่จานวน 20 รู ป
จาก 20 วัด มาเจริ ญพระ
พุทธมนต์ในตอนเช้า
- พระภิกษุสามเณร จาก 20 วัด
มารับบิณฑบาต

3 โครงการประเพณีสุดยอด
สงกรานต์อีสาน เทศกาลดอก
คูนเสี ยงแคนและถนนข้าว
เหนียว และกิจกรรมงาน

- เพือ่ อนุรักษ์และสืบสานศิลป วัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นให้คงอยูส่ ืบไป
- เพือ่ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมอันดี

- ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
และนอกเขต องค์กร หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
- ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วม

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
220,000 220,000 220,000 จานวน - ได้อนุรักษ์ไว้ซ่ ึ งขนบ
ผูเ้ ข้าร่ วม ธรรมเนี ยมประเพณี อน
ั ดี
งามของท้องถิ่น
- ข้าราชการ พ่อค้า
ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้ทาบุญตักบาตรร่ วมกัน
ในวันขึ้นปี ใหม่

4,700,000 4,700,000 4,700,000

จานวน - ได้อนุรักษ์และสื บสาน
ผูเ้ ข้าร่ วม ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

- ได้ส่งเสริ มการท่องเที่ยว
และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การสร้างเสริ มทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพือ่ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 2.ส่งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพือ่ นามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 2.เป็ นนครที่มน่ั ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ประเพณีออกพรรษา ลอย
ประทีปบูชา พุทธกตัญญู

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งามของท้องถิ่นให้เป็ นมรดกแก่
งาน ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 85
อนุชนรุ่ นหลัง
- ไม่นอ้ ยกว่า 13 กิจกรรม
- เพือ่ ส่งเสริ มรายได้และสร้างอาชีพ
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
- เพือ่ ประชาชนในท้องถิ่นได้พกั ผ่อน
หย่อนใจและเกิดความสนุกสนาน
- เพือ่ ให้เกิดความรัก ความร่ วมมือ
ความสามัคคี ความกลมเกลียว
และความเป็ นปึ กแผ่นของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ในท้องถิ่น
- เพือ่ ส่งเสริ มการท่องเที่ยวตาม
นโยบายเที่ยวทัว่ ไทยไปได้ทุกเดือน
และนโยบายของรัฐบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ของท้องถิ่น
- ได้ส่งเสริ มอาชีพและ
รายได้ของประชาชน
- ได้ส่งเสริ มให้ประชาชน
ได้เกิดความรักและความ
สมัครสมานสามัคคี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การสร้างเสริ มทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพือ่ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 2.ส่งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพือ่ นามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 2.เป็ นนครที่มน่ั ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

4 โครงการส่งเสริ มประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

- เพือ่ ส่งเสริ มกิจกรรมขนบ
ธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อ
กันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาล
- เพือ่ ดารงรักษาไว้ซ่ ึ งศิลป
วัฒนธรรม ประเพณีอนั ดีงาม
ของท้องถิ่น
- เพือ่ ให้นกั เรี ยน นักศึกษา
เยาวชน ประชาชนมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมทางด้านศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี

- คณะผูบ้ ริ หารเทศบาล
พนักงานเทศบาล
- คณะผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
คณะครู และนักเรี ยน โรงเรี ยน
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
- ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น
- อุบาสก อุบาสิกา วัดในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น

5 โครงการอนุรักษ์และ
ฟื้ นฟูวฒั ธรรมอีสาน

- เพือ่ ส่งเสริ มกิจกรรมขนบธรรม
เนียมประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนาน
ตั้งแต่โบราณกาล
- เพื่อดารงรักษาไว้ซ่ ึ งศิลปวัฒนธรรม

- นักเรี ยนโรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น/
- ประชาชนในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
480,000 480,000 480,000 จานวน นักเรี ยน นักศึกษา เยาวชน
สานัก
ผูเ้ ข้าร่ วม และประชาชน รวมถึงการ
การศึกษา
มีส่วนร่ วมทุกภาคส่วน ไม่
ว่าจะเป็ นโรงเรี ยน วัด และ
ชุมชน ซึ่ งจะได้ทากิจกรรม
ร่ วมกันทางวัฒนะรรมอัน
เป็ นการสร้างสรรค์ให้เกิด
ความรู้ ความคิด ความ
สามัคคี และสืบทอดขนบ
ธรรมเนียม ประเพณี
150,000

150,000

150,000

จานวน นักเรี ยน นักศึกษา เยาวชน
ผูเ้ ข้าร่ วม ประชาชน และทุกภาคส่วน

สานัก
การศึกษา

มีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม (โอนหักผลักส่ง)

ร่ วมกันทางวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การสร้างเสริ มทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพือ่ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 2.ส่งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพือ่ นามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 2.เป็ นนครที่มน่ั ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ประเพณีอนั ดีงามของท้องถิ่น
- เพือ่ ให้นกั เรี ยน นักศึกา เยาวชน
ประชาชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ทางด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย - เพือ่ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการบริ หารสถานศึกษา และของจังหวัดขอนแก่น
- โครงการงานประเพณี
- เพือ่ ร่ วมอนุรักษ์และส่งเสริ มศิลปสุดยอดสงกรานต์อีสาน ฯ วัฒนธรรมประเพณี ของท้องถิ่น
- งานประเพณีออกพรรษา - เพือ่ ส่งเสริ ม ความรัก ความสามัคคี
ไต้ประทีปบูชาพุทธกตัญญู ความร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้ง
- งานเทศกาลไหมประเพณี ภาครัฐ และเอกชนในจังหวัด
ผูกเสี่ ยวและงานกาชาดฯ
- ร่ วมงานประเพณีบุญสมมา
บูชาน้ า

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

- จัดขบวนแห่ร่วมกับจังหวัด
ขอนแก่น 1 ขบวน
- ออกร้านนิทรรศการและการ
แสดงดนตรี พ้นื เมืองเวทีกลาง
- ผูบ้ ริ หาร พนักงาน เจ้าหน้าที่
ครู -อาจารย์ ชุมชน เข้าร่ วม
กิจกรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

710,000

710,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อันเป็ นการสร้างสรรค์ให้
เกิดความสามัคคีและสืบ
ทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณี
710,000 จานวน - ได้อนุรักษ์วฒั นธรรม
สานัก
ผูเ้ ข้าร่ วม ประเพณี ทอ้ งถิ่น
การศึกษา
- เกิดความรัก ความสามัคคี (โอนหักผลักส่ง)
ระหว่างเทศบาล ชุมชน
และจังหวัดขอนแก่นยิง่ ขึ้น
- ได้ประชาสัมพันธ์
ชื่อเสียงของเทศบาลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การสร้างเสริ มทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพือ่ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 2.ส่งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพือ่ นามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 2.เป็ นนครที่มน่ั ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการอนุรักษ์ฟ้ื นฟู
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของ
ชุมชนในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น

วัตถุประสงค์
- เพือ่ อนุรักษ์ฟ้ื นฟูประเพณี
วัฒนธรรม วันสาคัญของชาติ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้อนุชนรุ่ นหลัง
ได้เรี ยนรู้และ สืบทอดเป็ นมรดก
วัฒนธรรม ต่อไป
- เพือ่ ให้ประชาชนในชุมชนมี
กิจกรรมร่ วมกัน มีโอกาสทางาน
ร่ วมกัน โดยใช้งานประเพณีฯ เป็ น
ศูนย์รวมจิตใจก่อให้เกิดความร่ วมแรง
ร่ วมใจ เกิดความรักความสามัคคีใน
ชุมชน ทาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
และเกิดสานึกรักท้องถิ่น
-เพือ่ ให้ประชาชนในชุมชนได้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น 95 ชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,800,000 1,800,000 1,800,000 จานวน - ชุมชนได้มีส่วนร่ วมใน
ชุมชน การอนุรักษ์ฟ้ื นฟู
ประเพณีวฒั นธรรม
วันสาคัญของชาติ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
อนุชนรุ่ นหลังได้
เรี ยนรู้ และสิบทอด
เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรม ต่อไป
- ประชาชนในชุมชน
ได้มีส่วนร่ วมในการทา
กิจกรรมร่ วมกัน มีโอกาส
ทางานร่ วมกัน โดยใช้
งานประเพณีฯเป็ นศูนย์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การสร้างเสริ มทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพือ่ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 2.ส่งเสริ มพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้มีคุณค่าเพือ่ นามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 2.เป็ นนครที่มน่ั ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เกี่ยวกับประเพณีของภาคอีสาน

รวมจิตใจ ก่อให้เกิดความ

(ฮีตสิบสองคองสิบสี่ )

ร่ วมแรงร่ วมใจ เกิดความรัก
ความสามัคคีในชุมชน
ทาให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็ง และเกิดสานึก
รักท้องถิ่น
- ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
เกิดความรักหวงแหน
และอยากอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ส่ งเสริมผู้ประกอบการเพือ่ เพิม่ มูลค่ าวิสาหกิจชุมชน
เป้าประสงค์ ที่ 3
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุ มชนได้ รับการพัฒนาศักยภาพเพือ่ รองรับ AEC

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การสร้างเสริ มทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 3.ส่งเสริ มผูป้ ระกอบการเพือ่ เพิม่ มูลค่าวิสาหกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 3.ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพือ่ รองรับ AEC
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการถนนคนเดินขอนแก่น - เพือ่ พัฒนาการใช้ประโยชน์
ของพื้นที่สาธารณะและส่งเสริ ม
คุณภาพชีวิต จากการจัดกิจกรรม
ถนนคนเดิน
- เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจชุมชนให้
ดีข้ ึน
- เพือ่ ส่งเสริ มการท่องเที่ยวใน
จังหวัดขอนแก่นให้เป็ นที่นิยม
และแพร่ หลาย

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- มีการจัดการและ/หรื อการจัด
ประชุมร่ วมกันกับกลุ่มปัญจมิตร
- มีกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริ มการ
ลงทุนและการท่องเที่ยวใน
จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
698,200
698,200
698,200

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนผู ้ - พื้นที่สาธารณะใน
ประกอบการ เขตเทศบาลนคร
วิสาหกิจที่ ขอนแก่นได้รับการ
มาจาหน่าย พัฒนาและนามาใช้
สิ นค้า

ให้เกิดประโยชน์
- เกิดการกระตุน้
เศรษฐกิจและพัฒนา
การท่องเที่ยว
- เพือ่ ส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด
ขอนแก่นให้เป็ นที่
นิยมและแพร่ หลาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การสร้างเสริ มทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 3.ส่งเสริ มผูป้ ระกอบการเพือ่ เพิม่ มูลค่าวิสาหกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 3.ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพือ่ รองรับ AEC
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 กิจกรรมกองทุนตั้งตัว

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ อบรมและส่งเสริ มอาชีพ
ในชุมชนเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น
2.เพือ่ สนับสนุนการเรี ยนรู้ต่อ
ยอดกลุ่มอาชีพเดิมและกลุ่ม
อาชีพใหม่ให้ยงั่ ยืน
3.เพือ่ ส่งเสริ มช่องทางการ
ตลาดและการบริ หารจัดการ
อย่างมีมาตรฐานได้ดว้ ยตนเอง
4.เพือ่ ให้ชุมชนมีรายได้
สามารถพึ่งตนเองได้และมี
ส่วนร่ วมยกระดับอาชีพในชุมชน
5.เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ไปสู่ สินค้าระดับสากล

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชน/กลุ่มองค์กร/
กลุ่มอาชีพผูด้ อ้ ยโอกาสที่
ขึ้นทะเบียนคนขอนแก่น
ไม่ทอดทิ้งกัน เขตเทศบาล
นครขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
800,000
800,000
800,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน 1. ผูป้ ระกอบการ
กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชนได้รับ
การสนับสนุนและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เพือ่ เพิม่ มูลค่า
สินค้า
2.ผูป้ ระกอบการมีช่อง
ทางการตลาดและได้รับ
ฝึ กอบรมการบริ หารจัด
การอย่างมีมาตรฐานได้
ด้วยตนเอง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
สวัสดิการ
สังคม

พันธกิจที่ 2
พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานและสิ่ งแวดล้อมให้ เป็ นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล

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

เป้าประสงค์ ที่ 4
มีระบบขนส่ งมวลชนที่มีประสิ ทธิภาพ เพือ่ รองรับการขยายตัวของเมืองและแก้ ปัญหา
การจราจรในเขตเมืองได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 4.มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพือ่ รองรับการขยายตัวของเมืองและแก้ปัญหาการจราจรในเขตเมืองได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการทาสีเครื่ องหมายจราจร เพือ่ ดาเนินการทาสีปรับปรุ ง
และขอบฟุตบาทในเขตเทศบาล เครื่ องหมายจราจรบนพื้นทาง
นครขอนแก่น
ขอบฟุตบาทที่ลบเลือนให้มี
ความชัดเจน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้ อสีน้ ามันหรื อสีเทอร์โม
พลาสติกสะท้อนแสงตาม
มาตรฐานของกรมทางหลวง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 จานวนถนน
ที่มีการทาสี
ตีเส้นจราจร
และขอบ
ฟุตบาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพือ่ ให้มีเครื่ องหมาย สานักปลัดเทศบาล
จราจรบนขอบฟุตบาท
หรื อทางเดินที่ได้
มาตรฐานและมีเครื่ อง
หมายจราจรที่ชดั เจน

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

เป้าประสงค์ ที่ 5
มีระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานที่ดเี พือ่ รองรับการขยายตัวของทีอ่ ยู่อาศัยและการลงทุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2560
2561 2562
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
1 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ า เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิมให้ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ า
219,000
จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
สานักการช่าง
ตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภาย
เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน ตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายใน
ค.ส.ล. และท่อ สะดวกในการสัญจรไปมา
ในเขตเทศบาล เขต 1 จานวน 4 ซอย
เขตเทศบาล เขต 1 จานวน 4 ซอย
ระบายน้ า
ผิวจราจรหนาไม่นอ้ ยกว่า 0.15 เมตร
พื้นที่ผวิ จราจรไม่นอ้ ยกว่า 464 ตารางเมตร

2 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ า เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิมให้ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ า
ตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายใน เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน ตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายใน
เขตเทศบาล เขต 2 จานวน 6 ซอย
เขตเทศบาล เขต 2 จานวน 4 ซอย
ผิวจราจรหนาไม่นอ้ ยกว่า 0.15 เมตร

390,000

-

-

จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน

สานักการช่าง

ค.ส.ล. และท่อ สะดวกในการสัญจรไปมา
ระบายน้ า

พื้นที่ผวิ จราจรไม่นอ้ ยกว่า 835 ตารางเมตร

3 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ า เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิมให้ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ า
ตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายใน เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน ตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายใน
เขตเทศบาล เขต 3 จานวน 12 ซอย
เขตเทศบาล เขต 3 จานวน 12 ซอย
ผิวจราจรหนาไม่นอ้ ยกว่า 0.15 เมตร

1,382,000

-

-

จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ค.ส.ล. และท่อ สะดวกในการสัญจรไปมา
ระบายน้ า

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้ าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2560
2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พื้นที่ผวิ จราจรไม่นอ้ ยกว่า 2,959 ตารางเมตร

4 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ า เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิมให้ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ า
ตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายใน เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน ตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายใน
เขตเทศบาล เขต 4 จานวน 2 ซอย
เขตเทศบาล เขต 4 จานวน 2 ซอย
ผิวจราจรหนาไม่นอ้ ยกว่า 0.15 เมตร

113,000

-

-

จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน

สานักการช่าง

ค.ส.ล. และท่อ สะดวกในการสัญจรไปมา
ระบายน้ า

พื้นที่ผวิ จราจรไม่นอ้ ยกว่า 240 ตารางเมตร

5 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าตามถนน ตรอก เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล
ในการระบายน้ า
เขต 1 จานวน 2 ซอย

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าตามถนน ตรอก
ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล
เขต 1 จานวน 2 ซอย

215,600

-

-

ลดการท่วมขังของน้ าและ สานักการช่าง
ท่อระบายน้ า สะดวกในการสัญจรไปมา

6 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าตามถนน ตรอก เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล
ในการระบายน้ า
เขต 2 จานวน 10 ซอย

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าตามถนน ตรอก
ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล
เขต 2 จานวน 10 ซอย

1,367,300

-

-

ลดการท่วมขังของน้ าและ สานักการช่าง
ท่อระบายน้ า สะดวกในการสัญจรไปมา

จานวน

จานวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2560
2561 2562
จะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
7 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าตามถนน ตรอก เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าตามถนน ตรอก
294,800
จานวน
ลดการท่วมขังของน้ าและ
ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล
ในการระบายน้ า
ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล
ท่อระบายน้ า สะดวกในการสัญจรไปมา
เขต 3 จานวน 4 ซอย
เขต 3 จานวน 4 ซอย
8 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าตามถนน ตรอก เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าตามถนน ตรอก
621,500
จานวน
ลดการท่วมขังของน้ าและ
ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล
ในการระบายน้ า
ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล
ท่อระบายน้ า สะดวกในการสัญจรไปมา
เขต 4 จานวน 8 ซอย
เขต 3 จานวน 8 ซอย
9 ปรับปรุ งผิวจราจร ถนนศรี จนั ทร์
เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ซ่อมแซมเกาะกลาง แผงกันเหล็ก
1,500,000
จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ช่วงแยกตัดถนนเฉลิมพระเกียรติฯ
ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน ติดตั้งไฟกระพริ บ ป้ ายสัญญาณจราจร
ที่ได้รับการ สะดวกในการสัญจรไปมา
ถึงแยกตัดถนนชาตะผดุง
ก่อสร้ างปรับปรุ ง
10 ปรับปรุ งผิวจราจร ถนนศรี จนั ทร์
เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ก่อสร้างผิวจราจรหนา เฉลี่ย 0.25 เมตร 18,530,000
จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ช่วงหน้าโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน กว้างเฉลี่ย 28 เมตร ระยะทางประมาณ
ที่ได้รับการ สะดวกในการสัญจรไปมา
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ถึง
457 เมตร
ก่อสร้ างปรับปรุ ง
ซอยศรี จนั ทร์ 12 (ถนนบะขาม)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการช่าง

สานักการช่าง

สานักการช่าง

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้ าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2560
2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
11 ก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจรถนน
เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ปรับปรุ งผิวจราจรพื้นที่ผิวจราจร
10,940,000
ประชาสโมสร (ช่วงจากทางรถไฟ–
ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน ไม่นอ้ ยกว่า 13,110 ตารางเมตร
ถนนกสิกรทุ่งสร้าง)
12 ก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจรถนน
เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ปรับปรุ งผิวจราจรพื้นที่ผิวจราจร
10,640,000
ประชาสโมสร (ถนนกสิกรทุ่งสร้าง–
ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน ไม่นอ้ ยกว่า 12,880 ตารางเมตร
ถนนประชาสโมสร 21)
13 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งซ่อมแซมถนน
เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ทาการซ่อมแซมผิวจราจร พื้นที่ท้งั หมด
5,600,000
พิมพ์สุต (ช่วงถนนเทพารักษ์ – ถนน
ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน ไม่นอ้ ยกว่า 1,350 ตารางเมตร
รอบเมือง)
หนาไม่นอ้ ยกว่า 0.150 เมตร
14 ค่าปรับปรุ งขยายผิวจราจร ถนนมิตรภาพ เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
เทถนนคอนกรี ตใหม่เพือ่ เพิม่ พื้นที่
850,000
(บริ เวณถนนมิตรภาพตัดถนนกัลปพฤกษ์ ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน กลับรถบริ เวณถนนมิตรภาพตัดถนน
และบริ เวณด้านหน้าโรงพยาบาล
กัลปพฤกษ์และทาขอบคันหิ นติดตั้ง
ศรี นคริ นทร์ )
ป้ ายจราจร

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ที่ได้รับการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการช่าง

สะดวกในการสัญจรไปมา

ก่อสร้ างปรับปรุ ง
จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ที่ได้รับการ

สานักการช่าง

สะดวกในการสัญจรไปมา

ก่อสร้ างปรับปรุ ง
จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ที่ได้รับการ

สานักการช่าง

สะดวกในการสัญจรไปมา

ก่อสร้ างปรับปรุ ง
จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้ างปรับปรุ ง

สะดวกในการสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2560
2561 2562
จะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
15 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจรถนน
เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชารุ ด พื้นที่รวม
1,800,000
จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาสาราญ (ช่วงจากถนนรื่ นรมย์ – ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน ไม่นอ้ ยกว่า 200 ตารางเมตร ซ่อมแซม
ที่ได้รับการ สะดวกในการสัญจรไปมา
หน้าเทศบาลนครขอนแก่น)
ซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรี ต
ก่อสร้ างปรับปรุ ง
ความยาวรวมไม่นอ้ ยกว่า 1,600 เมตร
16 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจร
เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ปรับปรุ งผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.9 เมตร
2,270,000
จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ถนนหลังศูนย์ราชการ 14
ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน ยาว 480 เมตร หรื อมีพ้นื ที่ผิวจราจร
ที่ได้รับการ สะดวกในการสัญจรไปมา
ไม่นอ้ ยกว่า 2,700 ตารางเมตร
ก่อสร้ างปรับปรุ ง
17 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจร
เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ปรับปรุ งผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.90 เมตร ยาว 1,974,000
332 เมตร หรื อมี- พ้นื ที่ผิว-จราจรไม่จานวนถนน
นอ้ ยกว่า 1,500
ได้ถตารางเมตร
นนที่ได้มาตรฐาน
ถนนหลังศูนย์ราชการ 14/3
ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน
ที่ได้รับการ สะดวกในการสัญจรไปมา
(แยกย่อย ซอย 1)
ก่อสร้ างปรับปรุ ง
18 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจร
เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ปรับปรุ งผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.0 เมตร
1,135,000
จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 8
ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน ยาว 380 เมตร หรื อมีพ้นื ที่ผิวจราจร
ที่ได้รับการ สะดวกในการสัญจรไปมา
ชุมชนดอนหญ้านาง 2
ไม่นอ้ ยกว่า 1,090 ตารางเมตร
ก่อสร้ างปรับปรุ ง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการช่าง

สานักการช่าง

สานักการช่าง

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2560
2561 2562
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
19 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจร
เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ปรับปรุ งผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.0 เมตร
1,534,000
จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
สานักการช่าง
ถนนราษฎร์คนึง ซอย 9
ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน ยาว 295 เมตร หรื อมีพ้นื ที่ผิวจราจร
ที่ได้รับการ สะดวกในการสัญจรไปมา
ชุมชนดอนหญ้านาง 2
ไม่นอ้ ยกว่า 1,400 ตารางเมตร
ก่อสร้ างปรับปรุ ง
20 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจร
ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 17
ชุมชนดอนหญ้านาง 4

เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ปรับปรุ งผิวจราจร ขนาดกว้าง 6 เมตร
ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน ยาว 600 เมตร หรื อมีพ้นื ที่ผิวจราจร
ไม่นอ้ ยกว่า 3,500 ตารางเมตร

2,895,000

21 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจร
ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 13
ชุมชนดอนหญ้านาง 3
22 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจร
ถนนอามาตย์ ซอย 3 ชุมชนเจ้าพ่อเกษม

เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ปรับปรุ งผิวจราจร ขนาดกว้าง 6 เมตร
ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน ยาว 443 เมตร หรื อมีพ้นื ที่ผิวจราจร
ไม่นอ้ ยกว่า 2,500 ตารางเมตร
เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ปรับปรุ งผิวจราจร ขนาดกว้าง 3 เมตร
ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน ยาว 100 เมตร หรื อมีพ้นื ที่ผิวจราจร
ไม่นอ้ ยกว่า 87 ตารางเมตร

2,653,000

-

-

จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ที่ได้รับการ

สานักการช่าง

สะดวกในการสัญจรไปมา

ก่อสร้ างปรับปรุ ง

-

-

จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ที่ได้รับการ

สานักการช่าง

สะดวกในการสัญจรไปมา

ก่อสร้ างปรับปรุ ง

207,000

-

-

จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้ างปรับปรุ ง

สะดวกในการสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้ าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2560
2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
23 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจร
เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ปรับปรุ งผิวจราจร ขนาดกว้าง 3 เมตร
207,000
ถนนอามาตย์ ซอย 5 ชุมชนเจ้าพ่อเกษม ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน ยาว 100 เมตร หรื อมีพ้นื ที่ผิวจราจร
ไม่นอ้ ยกว่า 87 ตารางเมตร
24 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ถนนเทพารักษ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด
621,000
ซอย 2 ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์
ในการระบายน้ า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักน้ ารางวีไม่นอ้ ยกว่า 145 เมตร
25 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ทางเข้าตลาดสด เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
2,448,000
อ.จิระ ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข
ในการระบายน้ า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 เมตร
ความยาวรวมบ่อพักน้ ารางวีไม่นอ้ ยกว่า
458 เมตร
26 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจรที่ชารุ ด
เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชารุ ด พื้นที่รวม
950,000
และซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ าที่ชารุ ด
ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน ไม่นอ้ ยกว่า 460 ตารางเมตร ซ่อมแซม
จานวน 3 ซอย
รางระบายน้ าที่ชารุ ด ความยาวรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 320 เมตร จานวน 3 ซอย

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ที่ได้รับการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการช่าง

สะดวกในการสัญจรไปมา

ก่อสร้ างปรับปรุ ง
จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ที่ได้รับการ

สานักการช่าง

สะดวกในการสัญจรไปมา

ก่อสร้ างปรับปรุ ง
จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ที่ได้รับการ

สานักการช่าง

สะดวกในการสัญจรไปมา

ก่อสร้ างปรับปรุ ง
จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้ างปรับปรุ ง

สะดวกในการสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2560
2561 2562
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
ประกอบด้วย ซอยซาตะผดุง 5
ซอยซาตะผดุง 7 ซอยซาตะผดุง 9
ชุมชนบะขาม
27 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้น
1,129,000
จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
สานักการช่าง
ถนนหลังคลองชลประทาน แยก 2
ในการระบายน้ า
ผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.60 เมตร
ที่ได้รับการ สะดวกในการสัญจรไปมา
ถึงแยก 6 ชุมชนหนองใหญ่ 3
ความยาวรวมท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
ก่อสร้ างปรับปรุ ง
รางวีไม่นอ้ ยกว่า 194 เมตร
28 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจร
เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชารุ ด พื้นที่รวม
ซอยศรี จนั ทร์ 39 (จากช่วงถนนศรี จนั ทร์ ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน ไม่นอ้ ยกว่า 630 ตารางเมตร
ถึงปลายซอยศรี จนั ทร์ 39 สุ ดเขตเทศบาลฯ)

ชุมชนโพธิบลั ลังทอง,หนองใหญ่ 3

1,240,000

-

-

จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้ างปรับปรุ ง

สะดวกในการสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2560
2561 2562
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
29 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจรที่ชารุ ด
เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชารุ ด พื้นที่รวม
620,000
จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
สานักการช่าง
รอบบึงหนองใหญ่ฝั่งทางทิศตะวันออก ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน ไม่นอ้ ยกว่า 520 ตารางเมตร
ที่ได้รับการ สะดวกในการสัญจรไปมา
ชุมชนหนองใหญ่ 3
ก่อสร้ างปรับปรุ ง
30 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจรที่ชารุ ด
เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชารุ ด พื้นที่รวม
ซอยศรี จนั ทร์ 25 แยก 2 ชุมชนศิริมงคล ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน ไม่นอ้ ยกว่า 400 ตารางเมตร

524,000

-

-

จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ที่ได้รับการ

สานักการช่าง

สะดวกในการสัญจรไปมา

ก่อสร้ างปรับปรุ ง

31 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจรที่ชารุ ด
พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอยหน้าเมือง 25

เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ปรับปรุ งผิวจราจร พื้นที่รวมไม่นอ้ ยกว่า
ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน 495 ตารางเมตร

1,250,000

-

-

ที่ได้รับการ

จากถนนประชาสาราญถึงถนนหน้าเมือง

32 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจรที่ชารุ ด
และซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ าที่ชารุ ด
ซอยเวชยันต์ (ช่วงจากถนนรอบเมือง
ถึงถนนอนามัย) ชุมชนพระลับ

จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน

สานักการช่าง

สะดวกในการสัญจรไปมา

ก่อสร้ างปรับปรุ ง

เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชารุ ด พื้นที่รวม
ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน น้อยกว่า 465 ตารางเมตร

900,000

-

-

จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้ างปรับปรุ ง

สะดวกในการสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้ าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2560
2561 2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
33 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจรที่ชารุ ด
เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชารุ ด พื้นที่รวม
960,000
และซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ าที่ชารุ ด
ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน ไม่นอ้ ยกว่า 420 ตารางเมตร
ถนนอามาตย์ (ช่วงจากถนนรอบเมือง
ถึงถนนหลังเมือง)พร้อมแก้ไขปัญหา
จุดเสี่ ยงบริ เวณ ถนนอามาตย์ตดั ถนน
รอบเมือง ชุนชนคุม้ หนองคู
34 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด
923,000
ซอยศรี จนั ทร์ 37 ตอนปลาย (จากวัดป่ า ในการระบายน้ า
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 0.60 เมตร
ศิริวรรณถึงบึงหนองใหญ่)
ความยาวรวมท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
ชุมชนหนองใหญ่ 3
รางวีไม่นอ้ ยกว่า 163 เมตร
35 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจรและแก้ไข เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ติดตั้งการ์ดเลนช่วงคอสะพาน ความยาว 1,900,000
ปัญหาจุดเสี่ ยงบริ เวณช่วงคอสะพาน
ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน ความยาวรวมทั้ง 2 จุด ซ่อมแซม
ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์
ผิวจราจรที่ชารุ ด พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
300 ตารางเมตร

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ที่ได้รับการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการช่าง

สะดวกในการสัญจรไปมา

ก่อสร้ างปรับปรุ ง

ลดการท่วมขังของน้ าและ สานักการช่าง
ระบายน้ าได้รับ สะดวกในการสัญจรไปมา
จานวนท่อ

ก่อสร้ างปรับปรุ ง
จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้ างปรับปรุ ง

สะดวกในการสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2560
2561 2562
จะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
36 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด
1,197,000
จานวนท่อ ลดการท่วมขังของน้ าและ
ซอยฉิมพลี 9/5 ชุมชนโนนทัน 1
ในการระบายน้ า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว
ระบายน้ า สะดวกในการสัญจรไปมา
รวมท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ า
ได้รับการ
ไม่นอ้ ยกว่า 265 เมตร
ก่อสร้ างปรับปรุ ง
37 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด
699,000
จานวนท่อ ลดการท่วมขังของน้ าและ
ซอยโพธิสาร8 ชุมชนโนนทัน 2
ในการระบายน้ า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว
ระบายน้ า สะดวกในการสัญจรไปมา
รวมท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ าไม่
ได้รับการ
น้อยกว่า 176 เมตร
ก่อสร้ างปรับปรุ ง
38 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด
1,586,000
จานวนท่อ ลดการท่วมขังของน้ าและ
ซอยหลังบ้านประธาน ชุมชนโนนทัน 7 ในการระบายน้ า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว
ระบายน้ า สะดวกในการสัญจรไปมา
รวมท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ า
ได้รับการ
ไม่นอ้ ยกว่า 290 เมตร และท่อลอดถนน
ก่อสร้ างปรับปรุ ง
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมท่อ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการช่าง

สานักการช่าง

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2560
2561 2562
จะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ าไม่นอ้ ยกว่า
56 เมตร
39 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ทาการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
966,000
จานวนท่อ ลดการท่วมขังของน้ าและ
ซอยดอกคูณ4 ชุมชนโนนทัน 7
ในการระบายน้ า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
ระบายน้ า สะดวกในการสัญจรไปมา
สองข้าง ความยาวรวมท่อระบายน้ า
ได้รับการ
พร้อมบ่อพักน้ าไม่นอ้ ยกว่า 224 เมตร
ก่อสร้ างปรับปรุ ง
40 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้น
520,000
จานวนท่อ ลดการท่วมขังของน้ าและ
ซอยวุฒาราม 3 ชุมชนวุฒาราม
ในการระบายน้ า
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวม
ระบายน้ า สะดวกในการสัญจรไปมา
ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ าไม่นอ้ ยกว่า
ได้รับการ
124 เมตร
ก่อสร้ างปรับปรุ ง
41 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้น
688,000
จานวนท่อ ลดการท่วมขังของน้ าและ
ซอยวุฒาราม 12/1 และซอยวุฒาราม 13 ในการระบายน้ า
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวม
ระบายน้ า สะดวกในการสัญจรไปมา
ชุมชนวุฒาราม
ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ าไม่นอ้ ยกว่า
ได้รับการ
130 เมตร และท่อลอดถนนท่อระบายน้ า
ก่อสร้ างปรับปรุ ง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักการช่าง

สานักการช่าง

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2560
2561 2562
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
ความยาวรวมท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
42 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้น
3,191,000
จานวนท่อ ลดการท่วมขังของน้ าและ สานักการช่าง
ซอยลี้วระ ชุมชนหลังสนามกีฬา 1
ในการระบายน้ า
ผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม
ระบายน้ า สะดวกในการสัญจรไปมา
ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ าไม่นอ้ ยกว่า
ได้รับการ
520 เมตร และท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ก่อสร้ างปรับปรุ ง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
ความยาวรวมท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
น้ าไม่นอ้ ยกว่า 68 เมตร
43 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้น
712,000
จานวนท่อ ลดการท่วมขังของน้ าและ สานักการช่าง
ซอยบ้านแม่ใยและซอยบ้านแม่ประคอง ในการระบายน้ า
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวม
ระบายน้ า สะดวกในการสัญจรไปมา
ชุมชนบ้านตูม
ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ าไม่นอ้ ย
ได้รับการ
126 เมตร
ก่อสร้ างปรับปรุ ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2560
2561 2562
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
44 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด
1,106,000
จานวนท่อ ลดการท่วมขังของน้ าและ สานักการช่าง
ซอยเหล่านาดี 4/5 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2 ในการระบายน้ า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว
ระบายน้ า สะดวกในการสัญจรไปมา
รวมท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ า
ได้รับการ
ไม่นอ้ ยกว่า 210 เมตร
ก่อสร้ างปรับปรุ ง
45 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ซอยมิตรเสรี ชุมชนโนนทัน 9

46 ปรับปรุ งผิวจราจรภายในชุมชนเขต 4
จานวน 3 ซอย

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการระบายน้ า

ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว
รวมท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ า
ไม่นอ้ ยกว่า 245 เมตร

1,064,000

เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ปรับปรุ งผิวจราจร ชุมชนเขต 4
ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน รายละเอียดดังนี้ 1.ซอยโพธิ์ทอง 1
2.บ้านกอกซอย 8 3.ถนนหนองบอน
ถึงหมู่บา้ นชลดา

2,943,000

-

-

จานวนท่อ
ระบายน้ า

ลดการท่วมขังของน้ าและ สานักการช่าง
สะดวกในการสัญจรไปมา

ได้รับการ
ก่อสร้ างปรับปรุ ง

-

-

จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้ างปรับปรุ ง

สะดวกในการสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2560
2561 2562
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
47 ซ่อมแผ่นพื้นคอนกรี ตชุมชนเขต 4
เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ซ่อมแผ่นพื้นคอนกรี ต ชุมชนเขต 4
1,034,000
จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
สานักการช่าง
จานวน 11 ซอย
ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน จานวน 11 ซอย ดังนี้ 1.ซอยไทยสมุทร
ที่ได้รับการ สะดวกในการสัญจรไปมา
ซอย 9 2.ซอยปรี ชาประสิทธิ์
ก่อสร้ างปรับปรุ ง
3.ซอยส.พัฒนา 4.ซอยศิลปสนิท 12
5.ซอยศิลปะสนิท 9 6.ซอยหลังไทยสมุทร 7.ซอยศิลปสนิท 8.ซอยสวัสดี 2
9.ซอยมิตรภาพ 13 ,15 ,19
10.ซอยมะลิวลั ย์ ซอย 1 11.ศรี มารัตน์ 8
48 ก่อสร้างทาสีตีเส้นจราจรถนน
เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ปรับปรุ งผิวจราจรโดยทาการทาสีตีเส้น
ประชาสโมสร (ช่วงถนนประชาสโมสร ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน จราจรหนา 3 มิลลิเมตร พื้นที่ทาสีตี
21 ถึงถนนศรี จนั ทร์สุดเขตเทศบาลนคร
เส้นจราจรไม่นอ้ ยกว่า 1,400 ตารางเมตร
ขอนแก่นด้านทิศตะวันออก)

583,000

-

-

จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้ างปรับปรุ ง

สะดวกในการสัญจรไปมา

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2560
2561 2562
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
49 ค่าติดตั้งป้ ายหัวเกาะโซล่าเซลล์ภายใน เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ติดตั้งป้ ายหัวเกาะหัวชนิดเสาเดี่ยว
1,045,000
จานวน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
สานักการช่าง
เขตเทศบาลนครขอนแก่น
ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน จานวน 16 ชุด ซ่อมคันหิ นพร้อมทาสี
ป้ ายหัวเกาะ สะดวกในการสัญจรไปมา
ไม่นอ้ ยกว่า 160 เมตร ติดตั้งหมุด
โซล่าเซลล์
สะท้อนแสงจานวน 144 ตัว ทาสีตีเส้น
ไม่นอ้ ยกว่า 320 ตารางเมตร
50 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งแก้ไขปัญหาจุดเสี่ ยง เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ติดตั้งการ์ดเลนช่วงคอสะพาน ความยาว
480,000
จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
สานักการช่าง
ช่วงคอสะพานเพือ่ ป้ องกันอุบตั ิเหตุ
ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน รวมทั้ง 2 จุดไม่นอ้ ยกว่า 147 เมตร
ที่ได้รับการ สะดวกในการสัญจรไปมา
ซอยประชาสโมสร 38 ชุมชนหัวสะพาน
ก่อสร้ างปรับปรุ ง
สัมพันธ์
51 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งแก้ไขปัญหาจุดเสี่ ยง เพือ่ ปรับปรุ งถนนเดิม
ช่วงคอสะพานเพือ่ ป้ องกันอุบตั ิเหตุ
ให้เป็ นถนนที่ได้มาตรฐาน
ซอยประชาสโมสร 52 ช่วงคอสะพาน
ชุมชนหนองใหญ่ 1

ติดตั้งการ์ดเลน ช่วงคอสะพาน ความยาว
รวมทั้ง 2 จุด ไม่นอ้ ยกว่า 147 เมตร
และทากาแพงป้ องกันตะลึงพังความยาว
รวมไม่นอ้ ยกว่า 30 เมตร

1,400,000

-

-

จานวนถนน ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้ างปรับปรุ ง

สะดวกในการสัญจรไปมา

สานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ ที่ 5
พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมให้ อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ ที่ 6
เป็ นนครสี เขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3. การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมสู่ ความยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 6.เป็ นนครสีเขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการชุมชนวัดร่ วมใจ
ลดสร้างขยะณ ต้นทาง

วัตถุประสงค์
- มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมความคิดจากผูส้ ร้างขยะ
- ค้นหาวิธีแบบมีส่วนร่ วม
- หาวิธีไม่ก่อขยะ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ชุมชน จานวน 5 แห่ง
- วัด 5 แห่ง
ชุมชน
- เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/
ระดมความคอดเห็นค้นหาปัญหา
/สนับสนุนและติดตาม 3 ครั้ง/
ชุมชน ๆ ละ 20 คน
- จัดอบรมหลักสูตรการคัดแยก
ขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะ
- จัดทาแผนแบบมีส่วนร่ วมและ
เลือกวิธีที่จดั การขยะเหมาะสม
วัด
- ค้นหาเครื อข่ายวัดที่
ประสงค์เข้าร่ วมโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
129,000 129,000 129,000 จานวน ชุมชนมีการคัดแยกขยะ
ชุมชน และการใช้ประโยชน์จาก
วัด ขยะ
ที่มีการ
คัดแยก
ขยะ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3. การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมสู่ ความยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 6.เป็ นนครสีเขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชุมแลกเปลี่ยนและ
จัดอบรมหลักสูตรคัดแยก
ขยะและการใช้ประโยชน์
จากขยะ
-สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และ
สาธิตแนวทางปฏิบตั ิ
- พัฒนาเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้
ด้านการจัดการขยะ
2 โครงการสร้างเครื อข่าย
ผูค้ ดั แยกขยะ

เพือ่ สร้างแนวร่ วมในการคัดแยก
ขยะ เป้ าหมาย ร้านรับซื้ อของเก่า
ซาเล้ง

- ประชุมแลกเปลี่ยนแนวทาง
เครื อข่ายร้านรับซื้ อของเก่า
- อบรมให้ความรู้ดา้ นความ
ปลอดภัยกับร้านรับซื้ อของเก่า
(ให้พร้อมกับการออกประเมิน)

27,000

27,000

27,000 จานวน
เครื อ
ข่าย
คัดแยก
ขยะ

- มีเครื อข่ายคัดแยก
ขยะรวบรวมจัดทา
ทะเบียน
- ซาเล้ง และร้านรับซื้ อ
ของเก่า มีความรู้ในการ

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3. การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมสู่ ความยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 6.เป็ นนครสีเขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการศูนย์เรี ยนรู้จดั การ
ขยะอินทรี ยด์ ว้ ยวิถีพอเพียง

วัตถุประสงค์

- ลดปริ มาณขยะอินทรี ย ์
- เป็ นศูนย์เรี ยนรู้ดา้ นการจัดการ
ขยะอินทรี ย ์
- ขยายเครื อข่ายด้านการจัดการ
ขยะอินทรี ย ์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ความปลอดภัยในการทางาน
(ขยะอันตราย อาชีวอนามัย)
- กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
รับซื้ อของเก่า
- รวบรวมสถิติการคัดแยกขยะ
- ประเมินมาตรฐานร้านค้าของ
เก่าและมอบป้ ายร้านรี ไซเคิล
มาตรฐาน (ร้านรับซื้ อของเก่า
สีเขียว)
1. เป็ นศูนย์เรี ยนรู้ดา้ นการจัดการ
ขยะอินทรี ย ์
2.ลดปริ มาณขยะอินทรี ย ์
3.จัดประชุมให้ความรู้เครื อข่าย
4. กิจกรรมบ่อคอนกรี ตฝังกลบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ป้ องกันอันตรายจากขยะมี
ความปลอดภัยในการทางาน

170,000

170,000

170,000 จานวน มีศูนย์เรี ยนรู้จดั การขยะ
กิจกรรม อินทรี ยด์ ว้ ยวิถีพอเพียง
ที่จดั ใน
ศูนย์
เรี ยนรู้

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3. การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมสู่ ความยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 6.เป็ นนครสีเขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

- พัฒนานวัตถกรรมด้านการ
จัดการขยะอินทรี ย ์
- ส่งเสริ มเกษตรกรเมือง ปลูกอยู่
ปลูกกิน
4 โครงการจัดการขยะอันตราย ส่งเสริ มเครื อข่ายในการคัดแยก
ขยะอันตรายออกไปกาจัดด้วย
วิธีการที่เหมาะสม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประยุกต์
5. กิจกรรมบ่อปุ๋ ยใส้เดือน
ปุ๋ ยหมักใบไม้
- ประชาสัมพันธ์ไปยังเครื อข่าย
และกลุ่มเป้ าหมายอื่น ๆ
- ตั้งจุดดักรับขยะพิษและเก็บ
รวบรวมตามแผน
- ส่งกาจัดอย่างถูกวิธี
- ออกหน่วยเชิงรุ กในชุมชน
เพือ่ กระตุน้
- ประชุมเครื อข่ายเพือ่ แลก
เปลี่ยนเรี ยนรู้
- บันทึกสถิติและสรุ ปผลโครงการ

60,000

60,000

60,000 ปริ มาณ - ลดปริ มาณขยะที่ตอ้ ง
ขยะที่ นาไปทิง้ ยังที่ฝังกลบ
ลดได้ ไม่ต่ากว่า 60 กก./วัน
- ลดปัญหาการปนเปื้ อน
ของขยะพิษต่อ
สิ่ งแวดล้อม
- นาขยะรี ไซเคิล
กลับมาใช้ประโยชน์
และเพิม่ รายได้
- มีชุมชน ครัวเรื อน วัด

สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3. การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมสู่ ความยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 6.เป็ นนครสีเขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เข้าร่ วมโครงการ
5 โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้ -เพือ่ สนับสนุนการจัดการองค์กร เพือ่ สนับสนุนการจัดการ
มลพิษ (low carbon city)
ปลอดขยะ khonkaen low carbon
กิจกรรมลดคาร์บอนของ
city ประกอบด้วยยุทธศาสตร์
เครื อข่ายลดคาร์บอน
ด้านสังคมแห่งต้นไม้ เช่นโครงการ
โรงเรี ยนในสวน ยุทธศาสตร์สงั คม
ไร้มลพิษ เช่น โครงการนครขอน
แก่นองค์กรปลอดขยะ ยุทธศาสตร์
สังคมพิชิตพลังาน เช่น โครงการ
car pool ยุทธศาสตร์สงั คมบริ โภค
อย่างยัง่ ยืนมาตรการลดใช้พลังงาน
ผลิตไบโอดีเซล

970,000

970,000

970,000 จานวน -สร้างเครื อข่ายลดคาร์บอน สานักการ
กิจกรรม -พัฒนาสู่ นครขอนแก่น
สาธารณสุข
ที่จดั ได้ เมืองคาร์บอนต่า
และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3. การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมสู่ ความยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 6.เป็ นนครสีเขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

6 โครงการเครื อข่ายอาสาสมัคร - สร้างเครื อข่ายในการเฝ้ าระวัง
สาธารณสุขพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม สิ่ งแวดล้อมและการลดปริ มาณขยะ
- เพือ่ สนองนโยบายในเรื่ องการ
บริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ "ให้ผู้
ที่อยูใ่ กล้ปัญหาเป็ นผูแ้ ก้ปัญหานั้น"

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ยกระดับเครื อข่าย แรงงาน
คัดแยกขยะนอก ระบบ 1 ครั้ง
จานวน 150 คน
- จัดประชุมสร้างเครื อข่าย
พัฒนาสิ่ งแวดล้อม 4 ครั้ง
จานวน 600 คน
- คัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น
ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านการ
พัฒนารายได้
- จัดประชุมประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน
- กิจกรรมขอบคุณภาคประชาชน
200 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
60,000 จานวน
ปชช.
ที่เข้า
ร่ วม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
มีเครื อข่ายในการดาเนิน
งานด้านสิ่ งแวดล้อม
เช่นการดูแลสิ่ งแวดล้อม
การลดปริ มาณขยะ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3. การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมสู่ ความยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 6.เป็ นนครสีเขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการบุญทวีดว้ ยรี ไซเคิล

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- มุ่งเน้นการคัดแยกขยะรี ไซเคิลออก ค่าปรับปรุ งถังรับบริ จาคขยะ
รี ไซเคิล
จากขยะทัว่ ไปตั้งแต่ตน้ ทาง
- ตั้งจุดรับบริ จาคขยะรี ไซเคิลตาม
ชุมชน หน่วยงานราชการ โรงเรี ยน
สถาบันการศึกษา และวัดเป็ นต้น
- รายได้ที่ได้จากการจาหน่ายขยะ
รี ไซเคิล จะนาไปบาเพ็ญประโยชน์
เพือ่ กิจกรรมการกุศล เช่น สมทบทุน
ผูส้ ูงอายุ โครงการคนขอนแก่น
ไม่ทอดทิง้ กัน ทาบุญเด็กกาพร้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000 จานวน นาขยะรี ไซเคิล
ปชช. กลับมาใช้ประโยชน์
ที่เข้า และเพิม่ รายได้
ร่ วม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการ
สาธารณสุข
และสิ่ งแวดล้อม

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

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

เป้าประสงค์ ที่ 7
เป็ นนครแห่ งการเอือ้ อาทร แบ่ งปันและสมานฉันท์

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพของพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 7.เป็ นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บา้ น - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าอาหารให้กบั - ผูด้ อ้ ยโอกาสที่ข้ ึนทะเบียน
กับร้านข้าวแกงน้ าใจคนในชุมชน ผูป้ ระกอบการร้านข้าวแกงที่ ตามโครงการคนขอนแก่น
เข้าร่ วมโครงการที่ข้ ึนทะเบียน ไม่ทอดทิ้งกัน ไม่นอ้ ยกว่า 50 คน
ตามโครงการคนขอนแก่น
ไม่ทอดทิ้งกัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
754,000
754,000
754,000 ร้อยละ - ผูด้ อ้ ยโอกาสได้
ของ
รับประทานอาหาร
ประชา จากการแบ่งปั นน้ าใจ
ชนกลุ่ม และความเอื้ออาทร
เป้ าหมาย จากคนในชุมชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล

ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ
ชี วิตอย่าง
เท่าเทียม
และทัว่ ถึง

2 โครงการบริ หารจัดการ
และนาเทคโนโลยี
สิ่ งอานวยความสะดวกเพือ่

- เพือ่ เป็ นการขยายการสร้างพื้นที่ - สมาชิ กที่ผ่านการอบรม

30,000

30,000

30,000

ร้อยละ

- เกิดการขยายการสร้าง สานักปลัดเทศบาล

การสร้างสังคมเอื้ออาทรในการดูแล ดาเนิ นการติตตั้ง อุปกรณ์ เปิ ด -

ของ

พื้นที่การสร้างสังคมเอื้อ

ซึ่ งกันและกันภายใต้โครงการคน ปิ ด อุปกรณ์ไฟฟ้ าอเนกประสงค์

ประชา

อาทรในการดูแลซึ่ งกันและ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพของพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 7.เป็ นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ผูพ้ ิการและผูส้ ูงอายุในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันที่คนใน ภายในบ้าน และ ชุดอุปกรณ์
ชุมชนอาสาเข้ามาร่ วมกับเทศบาล แจ้งเหตุฉุกเฉิ นในชุมชนให้กบั
ในการนาสิ่ งอานวยความสะดวก ผูพ้ ิการหรื อผูส้ ูงอายุที่เป็ น
เข้าไปดูแลผูพ้ ิการและผูส้ ูงอายุ สมาชิกคนขอนแก่นไม่ทอดทิง้
- เพื่อสร้างแนวร่ วมและเครื อข่าย กัน โดยเทศบาลนครขอนแก่น
ตลอดจนการดาเนิ นงานร่ วมกัน จะเป็ นหน่วยงานที่จะรับผิดชอบ
เพือ่ ช่วยเหลือผูพ้ ิการ และผูส้ ู งอายุ ในค่าใช้จ่ายในอุปกรณ์ติดตั้งใน
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้ ส่วนสมาชิกเมื่อรับไปดาเนินการ
สามารถดารงชีวิตอย่างอิสระ ติดตั้งแล้วเทศบาลจะให้ค่า
มีความสุข ช่วยเหลือตัวเอง
ตอบแทนในการติดตั้งหลังคา
ได้มากขึ้นแบ่งเบาภาระผูด้ ูแล เรื อนละ 500 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ชนกลุ่ม

กันภายใต้โครงการคนขอน

เป้ าหมาย แก่นไม่ทอดทิง้ กันที่คนใน
ได้รับการ ชุมชนอาสาเข้ามาร่ วมกับ
พัฒนา

เทศบาลในการนาสิ่ งอานวย

คุณภาพ

ความสะดวกเข้าไปดูแลผู้

ชี วิตอย่าง พิการและผูส้ ูงอายุ
เท่าเทียม

- เพื่อสร้ างแนวร่ วมและ

และทัว่ ถึง เครื อข่าย ตลอดจนการ

ดาเนิ นงานร่ วมกันเพือ่ ช่วย

เหลือผูพ้ ิการ และผูส้ ู งอายุ
ในเขตเทศบาลให้สามารถ
ดารงชี วิตอย่างอิสระมีความ

สุ ขช่วยเหลือตัวเองได้มาก

ขึ้นแบ่งเบาภาระผูด้ ูแล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพของพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 7.เป็ นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน ประชาชนผูป้ ระสบภัย
3 โครงการสนับสนุนภารกิจของ
ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด ผูส้ ูงอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาสและ
ขอนแก่น
เด็กนักเรี ยนในพื้นที่จงั หวัด
- เพือ่ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขอนแก่น

ผลงานของเหล่ากาชาดจังหวัด
และสภากาชาดไทยให้ประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000 จานวนครั้ง - จังหวัดขอนแก่นและ สานักปลัดเทศบาล
ที่สนับสนุน เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น (เงินอุดหนุน)
ภารกิจของ มีรายได้จากการจัดงานไว้
เหล่ากาชาด ใช้สาหรับในการดาเนิ น
จังหวัด

กิจกรรมตามภารกิจของ

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นและ

ทัว่ ไปได้รับทราบ
- เพือ่ ประสานความร่ วมมือ
ระหว่างส่วนราชการ องค์กร

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

เอกชน และประชาชนในจังหวัด

ทราบผลงาน และบทบาท

ขอนแก่น

หน้าที่ตามภารกิจของ
จังหวัดขอนแก่นและ

- ส่ วนราชการ ประชาชน

ที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายได้รับ

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

จนเกิดความศรัทธาเชื่อถือ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 7.เป็ นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4 กิจกรรมออกเยีย่ มชุมชน - เพือ่ ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึง
เคลื่อนที่ (คนขอนแก่น บริ การขั้นพื้นฐานอย่างหลากหลาย
ไม่ทอดทิ้งกัน)
ถัง่ ถึง สะดวก เท่าเทียม ทั้งด้าน
สุขภาพ ด้านกฎหมาย ด้านความรู้
ต่างๆ
- เพือ่ ให้หน่วยงานต่างๆและ
ผูบ้ ริ หารได้รับทราบถึงปัญหาของ
ชุมชนได้โดยตรง สามารถแก้ไข
ปัญหาตามความต้องการของชุมชน
ได้อย่างแท้จริ ง
- เพือ่ สร้างเครื อข่ายในการให้บริ การ
ประชาชนร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ
และต่อเนื่อง

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ออกบริ การเคลื่อนที่ในชุมชน
ปรับปรุ งที่อยูอ่ าศัย/พัฒนา
คุณภาพชีวิต ผูด้ อ้ ยโอกาสใน
ชุมชน ไม่นอ้ ยกว่า 40 ครั้ง/ปี

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000

1,000,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

1,000,000 จานวน
ชุมชน
ที่ได้รับ
การออก
เยีย่ ม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนเข้าถึงบริ การด้าน
สุขภาพอนามัยและการดารง
ชีวิตขั้นพื้นฐาน จากการออก
เยีย่ มชุมชนเคลื่อนที่มากขึ้น
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งผูบ้ ริ หารเทศบาลได้
รับทราบถึงปัญหาของชุมชน
ได้โดยตรง สามารถแก้ไข
ปัญหาตามความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างแท้จริ ง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 7.เป็ นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผูส้ ูงอายุ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ เป็ นหลักประกันด้านรายได้แก่

ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนคร

ผูส้ ูงอายุ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
89,762,400
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน 1.ผูส้ ูงอายุมีรายได้เพือ่ ใช้

สานัก

ขอนแก่น ที่มีคุณสมบัติของผูม้ ี

ผูส้ ูงอายุ จ่ายในการยังชีพหรื อตาม

สวัสดิการ

สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ

ที่ได้รับ ความประสงค์
เบีย

2.ผูส้ ูงอายุมีคุณภาพ

ยังชีพ ชีวิตที่ดีข้ ึน

สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 7.เป็ นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

6 โครงการอิ่มอรุ ณ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000
150,000

เพือ่ ให้นกั เรี ยนที่ขาดแคลน
และไม่ได้รับประทานอาหาร
เช้ามาจากบ้านได้รับประทาน
อาหารเช้า จานวนไม่นอ้ ยกว่า
100 คน
7 โครงการอิ่มท้องมื้อเช้า เพือ่ ช่วยเหลือนักเรี ยน
ยากจน ที่ไม่ได้รับประทาน
อาหารเช้ามาจากบ้าน

นักเรี ยนจานวนไม่นอ้ ยกว่า 100
คน ที่ขาดแคลนได้รับประทาน
อาหารเช้าทุกคน

นักเรี ยนยากจน จานวน
250 คน จานวน 200 วัน
วันละ 7 บาท

350,000

350,000

350,000

8 โครงการอิ่มท้องมื้อเช้า เพือ่ ส่งเสริ มและพัฒนา
สุขภาพของนักเรี ยนให้ได้รับ
สารอาหารที่เพียงพอ

เพือ่ เป็ นค่าวัตถุดิบในการประกอบ
อาหารเช้าและค่าตอบแทนให้กบั
ชุมชนในการทาอาหารเช้าให้กบั

127,500

170,000

170,000

นักเรี ยน

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน นักเรี ยนที่ขาดแคลนได้รับ
นักเรี ยนที่ ประทานอาหารเช้า และมี
เข้าร่ วม ความสมบูรณ์ทางด้านร่ าง
กายและจิตใจ

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนชัย

จานวน - นักเรี ยนที่ยากจนได้
นักเรี ยนที่ รับประทานอาหารเช้า
เข้าร่ วม - การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
จานวน นักเรี ยนร้อยละ 100 ได้รับ
นักเรี ยนที่ ประทานอาหารเช้า

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านสามเหลี่ยม

เข้าร่ วม

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองแวง

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

เป้าประสงค์ ที่ 8
ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสั งคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
"แบงค์-บาล"

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้เกิดความสามัคคีระหว่าง
หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น
และทาให้การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานเกิดความสะดวก รวดเร็ ว
และเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่ วม
โครงการกับหน่วยงานต่าง ๆ
ประกอบด้วย ธนาคารแห่ง
ปรเทศไทย ธนาคารออมสิน
ธ.ก.ส. โรงพยาบาลขอนแก่น
และหน่วยงานอื่นๆ โดยจ่าย
ในการสมทบการแข่งขัน
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา/
กองเชียร์ ค่าฝึ กซ้อม ค่าอาหาร
และเครื่ องดื่ม ค่าของที่ระลึก
ค่าถ้วยรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000 จานวน เกิดความสามัคคีระหว่าง สานักปลัดเทศบาล
ผูเ้ ข้าร่ วม หน่วยงานในจังหวัด
การแข่ง ขอนแก่นและการ
ขัน ประสานงานเกิดความ
สะดวกและรวดเร็ ว
เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการแข่งขันกีฬาภาคีเครื อข่าย
การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น อปท. 19 องค์กร และ
มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรี พัชริ นทร์
ทักษะดับเพลิงและกูภ้ ยั
(ป้ องกันภัยเกมส์ ครั้งที่ 3)

เพือ่ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง เครื อข่ายการป้ องกันและ
เครื อข่ายและเป็ นการเพิม่ ทักษะ บรรเทาสาธารณภัย อปท.
ในการปฏิบตั ิงานในด้านการ
19 องค์กร
ดับเพลิงและกูภ้ ยั ร่ วมกันกับ
ภาคีเครื อข่าย อปท. 19 องค์กร

3 โครงการแข่งขันกีฬาทักษะ
ดับเพลิงและกูภ้ ยั 19 องค์กร +
1 มลฑลทหารบกที่ 23

เพือ่ เป็ นการเพิม่ ทักษะเตรี ยมรับ
สถานการณ์เหตุสาธารณภัย
ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
ภายในเขตอาเภอเมือง
นครขอนแก่น

โครงการแข่งขันกีฬาทักษะ
ดับเพลิงและกูภ้ ยั
19 องค์กร+1 มลฑลทหารบก
ที่ 23

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
60,000 ผูเ้ ข้าร่ วม ผูร้ ่ วมแข่งขันได้มี
การแข่ง มักษะและความรู ้ใน
ขัน ด้านการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

-

80,000

80,000 ผูเ้ ข้าร่ วม ผูร้ ่ วมแข่งขันได้มี
การแข่ง มักษะและความรู ้ใน
ขัน ด้านการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการป้ องกันและลดอุบตั ิ
ในช่วงเทศการปี ใหม่และ
สงกรานต์

เพือ่ ป้ องกันและลดอุบตั ิบน
ท้องถนน

5 โครงการส่งเสริ มและสนับสนุน
การป้ องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด(การติดตั้งกล้องวงจรปิ ด
1,000 จุด โดยการมีส่วนร่ วมภาค
ประชาชน)

1. เพือ่ ประสิทธิภาพในการรักษา ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV
ความสงบเรี ยบร้อยรวมถึงการ จานวน 1,000 จุด ในเขตพื้นที่
ส่งเสริ มและสบับสนุนป้ องกัน เทศบาลนครขอนแก่น
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
2. เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพให้เจ้าหน้า
ที่ตารวจสายตรวจในการป้ องกัน
ปั ญหายาเสพติดตลอดจนการป้ องกัน

การเกิดอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น

เตรี ยมบุคลากรของฝ่ ายป้ องกันฯ

พร้อมอุปกรณ์ต้ งั จุดให้บริ การ
ประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000 จานวน ให้ประชาชนได้ใช้
สานักปลัดเทศบาล
อุบตั เหตุ บริ การในจุดตรวจและ
ลดลง คอยอานวยความสะดวก
กับประชาชนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ
500,000 500,000 500,000 จานวน -เจ้าหน้าที่ตารวจและ สานักปลัดเทศบาล
กล้องที่ เทศบาลนครขอนแก่น
(เงินอุดหนุน)
ติดตั้ง มีขีดความสามารถ
เพิม่ ขึ้นในการป้ องกัน
และปราบปรามปัญหา
ยาเสพติด ตลอดจน
การป้ องกันการเกิด
อาชญากรรม
- สร้างความมัน่ ใจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
3. เพือ่ ส่งเสริ มและพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น
4.เพือ่ สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั
ประชาชนในด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต ร่ างกาย
และทรัพย์สินและเมืองปลอดภัย
จากยาเสพติดและป้ องกันแก้ไข
อุบตั ิภยั ในพื้นที่
5. เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถและ
สมรรถนะให้กบั เจ้าหน้าที่ตารวจ
สายตรวจในการปฏิบตั ิหน้าที่และ
บูรณาการแก้ไขปัญหาร่ วมกัน
กับเทศบาลในเรื่ องความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ให้แก่ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
- มีเครื่ องมือในการ
แก้ไขปัญหาด้านการ
จราจรภายในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น
และสร้างระบบ
ฐานช้อมูลด้านการ
ป้ องกันอุบตั ิภยั ทาง
ถนน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6. เพือ่ ใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
ป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ในพื้นที่
7. เพื่อใช้เป็ นหลักฐานและตรวจสอบ

หากเกิดเหตุอาชญากรรม หรื อเหตุ
ที่ตอ้ งสงสัยขึ้นในพื้นที่บริ เวณ
จัดงาน
6 โครงการส่งเสริ มสุขภาพ
-เพือ่ เผยแพร่ ความรู้ให้ประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล
เนื่องในวันไตโลก ประจาปี 2560 ทราบเกี่ยวกับไตและโรคไต
นครขอนแก่น
และสนับสนุนให้ประชาชน
สนใจในการดูแลไตของตนเอง
- เพือ่ กระตุน้ ผูท้ ี่มีปัจจัยเสี่ ยง
อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิ ตสูง
และโรคเก๊าท์ ให้สนใจดูแลไต

40,000

40,000

40,000

จานวน ประชาชนมีความรู ้
ผูเ้ ข้าร่ วม ความเข้าใจเกี่ยวกับ

โรคไตและมีความ
ตื่นตัวในการป้ องกัน
ตนเองจากโรคไต
และตระหนักถึงความ
สาคัญของโรคไต

สานักปลัดเทศบาล
(เงินอุดหนุน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตนเองเป็ นพิเศษ และให้บริ การ
ตรวจคัดกรองโรคไตเรื้ อรัง
ในกลุ่มที่มีความเสี่ ยงนี้
- เพือ่ กระตุน้ ให้ชุมชนมีส่วนร่ วม
ในการรณรงค์ป้องกันโรคไต
คัดเกรองหาผูท้ ี่เสี่ ยงต่อการโรคไต
และผูป้ ่ วยที่มีโรคไตแล้ว และให้
ความช่วยเหลือซึ่ งกันละกัน
7 โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหา 1. เพือ่ ให้การแปลงนโยบายการ - พื้นที่/สถานที่เป้ าหมาย
ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
ป้ องกันและแก้ไขปัญหา
ประกอบด้วย หมู่บา้ น/ชุมชน
ประจาปี 2560
ยาเสพติดของรัฐบาล และ ศอ. ปส. ศาสนาสถาน โรงเรี ยน โรงงาน
ไปสู่ การปฏิบตั ิในพื้นที่จงั หวัด สถานบริ การ ร้านเกม/คาราโอเกะ
ขอนแก่น เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ หอพัก เรื อนจา โรงพัก ฯลฯ
ภาพและบรรลุผลสาเร็ จตาม
ครอบคลุมทุกพื้นที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

และมีส่วนร่ วมในการ
รณรงค์ป้องกันโรคไต
อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
สามารถจัดตั้งกลุ่ม
ผูป้ ่ วยโรคไตเพือ่ พึ่งพา
และให้คาปรึ กษากันได้

100,000

100,000

100,000

-ศอ.ปส.จ.ขก.สามารถ สานักปลัดเทศบาล
ครั้งจัด แปลงนโยบายการ
(เงินอุดหนุน)
กิจกรรม ป้ องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ของรัฐบาล และ ศอ.ปส.
ไปสู่ การปฏิบตั ิในพื้นที่
จานวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
เป้ าหมายที่กาหนด คือสามารถ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- บุคคลเป้ าหมาย ประกอบด้วย

ควบคุมสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ผูค้ า้ /ผูผ้ ลิตยาเสพติด ผูเ้ สพ/ผูต้ ิด
และลดระดับความรุ นแรงของปั ญหา ยาเสพติด กลุ่มเสี่ ยง ตลอดจน
ให้ได้อย่างเห็นผลชัดเจนเป็ นรู ปธรรม นักเรี ยน/นักศึกษา และประชาชน

2. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ ทัว่ ไปทั้งจังหวัด
ดาเนินงานป้ องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จงั หวัด
ขอนแก่นให้ทนั ต่อสถานการณ์
ยาเสพติดปัจจุบนั ในทุกมิติ ทั้งมิติ
บุคคล (ผูค้ า้ /ผูเ้ สพ/ผูเ้ สี่ ยง) มิติพ้นื ที่
/สถานที่และตัวยา รวมทั้งปั ญหาอื่นๆ

ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับปัญหา
ยาเสพติด
3. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
จังหวัดขอนแก่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุผลสาเร็ จ
ตามเป้ าหมายที่กาหนด
สามารถควบคุม
สถานการณ์ปัญหา
ยาเสพติดและลดระดับ
ความรุ นแรงของปัญหา
ให้ได้อย่างเห็นผล
ชัดเจน เป็ นรู ปธรรม
-การดาเนินงานป้ องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดของ ศอ.ปส.
จ.ขก. และหน่วยงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
อานวยการ บริ หารจัดการ
การดาเนินงานป้ องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น ทั้งระดับจังหวัด
อาเภอ ตาบล และหมู่บา้ น/ชุมชน
4. เพือ่ สนับสนุนการดาเนินงาน
ป้ องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่จงั หวัดขอนแก่น
ในการจัดกิจกรรมทั้งด้านการ
ป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทุกด้าน และครอบคลุมทุกพื้นที่

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น
เป็ นไปอย่างเท่าทัน
ต่อสถานการณ์ยาเสพติด
ปัจจุบนั ในทุกมิติ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

8 โครงการส่งเสริ มการออกกาลังกาย - เพือ่ ส่งเสริ มให้ผสู้ ูงอายุได้สร้าง
สาหรับผูส้ ูงอายุ
สุขภาพร่ างกายให้แข็งแรง
- เพือ่ ส่งเสริ มให้ผสู้ ูงอายุได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- เพือ่ ให้ผสู้ ูงอายุได้ทากิจกรรม
ร่ วมกัน
- เพือ่ ส่งเสริ มให้มีการออกกาลัง
กายในผูส้ ูงอายุ
- เพือ่ ให้ผสู้ ูงอายุมีความสุข
ทั้งทางร่ างกายและจิตใจ
9 โครงการส่งเสริ มการปลูกผัก
- เพือ่ ส่งเสริ มให้ผสู้ ูงอายุได้ใช้
สวนครัวในกระถางสาหรับ
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สูงอายุ
- เพือ่ เสริ มสร้างสุขภาพกายและ
ใจที่ดีให้กบั ผูส้ ูงอายุ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กลุ่มผูส้ ูงอายุ บ้านพักคนชรา
นักบุญโยเซฟขอนแก่น และ
ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่นที่มีความสนใจ

กลุ่มผูส้ ูงอายุ บ้านพักคนชรา
นักบุญโยเซฟ ขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000 จานวน - ผูส้ ูงอายุมีสุขภาพ
สานักปลัดเทศบาล
ผูเ้ ข้าร่ วม ร่ างกายที่แข็งแรง
(เงินอุดหนุน)
- ผูส้ ูงอายุได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
- ผูส้ ูงอายุได้ทากิจกรรม
ร่ วมกัน
- มีการออกกาลังกาย
ในผูส้ ูงอายุ
- ผูส้ ูงอายุมีความสุข
ทั้งทางร่ างกายและจิตใจ
10,000
10,000
10,000 จานวนครั้ง - ผูส้ ูงอายุได้ใช้เวลา สานักปลัดเทศบาล
ในการ ว่างให้เกิดประโยชน์
(เงินอุดหนุน)
ปลูกผัก - ผูส้ ูงอายุมีสุขภาพ
สวนครัว กายและใจที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- เพือ่ ให้ผสู้ ูงอายุได้ทากิจกรรม
ร่ วมกัน
- เพือ่ ให้ผสู้ ูงอายุได้เกิดความ
ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง
10 โครงการจัดงานขอนแก่น
มาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14

-เพือ่ สร้างนักวิง่ เยาวชนไทยให้
มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ
-การแข่งขันครั้งนี้ สหพันธ์กรี ฑา
นานาชาติ โดยสมาคมกรี ฑาแห่ง
ประเทศไทยพระบรมราชูปถัมภ์
ให้การรับรองก้าวไปสู่ 1 ใน
ทาเนียบของการเป็ นสมาชิกของ
-สร้างเป็ นกิจกรรมกีฬามวลชน
เพือ่ เป็ นเกียตรภูมิชาวขอนแก่น

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ในกระถาง - ผูส้ ูงอายุได้ทา

- นักวิง่ สมัครเล่นทัว่ ประเทศและ

ต่างประเทศ
- นักวิ่งเพื่อสุ ขภาพและนักเรี ยน
ในจังหวัดขอนแก่น
- นักวิ่งจากนักศึกษา นักเรี ยนสาธิ ต

และบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ

100,000

100,000

กิจกรรมร่ วมกัน
- ผูส้ ูงอายุเกิดความ
ภาคภูมิใจและเห็น
คุณค่าในตนเอง
100,000 จานวน -ประชาชนหันมาออก สานักปลัดเทศบาล
นักวิ่ง กาลังด้วยการวิ่งมากขึ้น
(เงินอุดหนุน)
สมัคร ทาให้มีสุขภาพกายและ
เล่นทัว่ สุขภาพจิตที่ดี
ประเทศและ -มีการท่องเที่ยวใน
ต่างประเทศ จังหวัดขอนแก่นและ
-นักวิ่งเพื่อ จังหวัดใกล้เคียงเพิม่
สุ ขภาพและ มากขึ้น ทาให้มีรายได้
นักเรี ยนใน เข้าสู่ ชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
และประเทศไทย
-สร้างสรรค์และสร้างประโยชน์
กับการมีส่วนร่ วมระหว่าง
กิจกรรมกับประชาชนในพื้นที่
แบบยัง่ ยืน โดยเฉพาะการ
รณรงค์ให้ประชาชนหันมาสนใจ
ต่อการออกกาลังกายด้วยการวิง่
อันจะเป็ นการสร้างคุณภาพชีวิต
-สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการป้ องกันและปราบปราม
ยาเสพติดและพัฒนาเทคนิค
ด้านการบริ หารองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพการบริ หาร

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จังหวัด

-มีกิจกรรมหลักให้
องค์กรภายในจังหวัด
ขอนแก่นได้ร่วมกัน
ทาประโยชน์
-เป็ นกิจกรรมสนับสนุน
นโยบายป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
ของรัฐบาล
-เป็ นกิจกรรมที่มี
มาตรฐานสู่ ระดับ
นานาชาติ
-เป็ นกิจกรรมที่สร้าง
เสริ มเกียรติภูมิของชาว
จังหวัดขอนแก่น ทาให้

ขอนแก่น
บุคลากร
ประชาชน
ทัว่ ไป
รวม
45,200 คน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
จัดการ
-เพือ่ ส่งเสริ มให้เยาวชนและ
ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น
ได้ออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง
ซึ่ งนามาสู่ สุขภาพที่แข็งแรง
และเป็ นการป้ องกันสารเสพติด
ในเยาวชนจังหวัดขอนแก่น
-เป็ นการส่งเสริ มการกีฬากับการ
ท่องเที่ยว นารายได้สู่ชุมชน
-เพือ่ สนับสนุนกีฬาให้คน
ในชาติเกิดความรักความสามัคคี
และสร้างความเป็ นธรรมให้กบั
นักวิ่ง

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เกิดความร่ วมมือระหว่าง
ภาคประชาชนภาครัฐ
และหน่วยงานต่าง ๆ
ในจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
201,000 201,000 201,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศสมช. ในเขตเทศบาล
ในการจัดบริ การสาธารณสุข ได้รับการพัฒนามาตรฐานการ
ขั้นพื้นฐานใน ศสมช.
จัดบริ การสาธารณสุขขั้น
พื้นฐานตามเกณฑ์กระทรวง
สาธารณสุข

1.ติดตามนิเทศและประเมินผลการ
ดาเนินงานของ อสม. และ ศสมช.
2.จัดประกวด ศสมช.ดีเด่น
3.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
"มิตรเยือนมิตร
4. การนาเสนอผลการดาเนินงาน
ศสมช. ประจาปี

กว่าร้อยละ 60

- ประชาชนในชุมชนได้รับ
สานักการ
บริ การขั้นพื้นฐานจาก
สาธารณสุ ข
ศสมช.
และสิ่ งแวดล้อม
- ลดการใช้บริ การจากสถาน
บริ การสาธารณสุข

12 โครงการจัดบริ การสาธารณสุข - เพือ่ ให้ประชาชนได้รับบริ การ
ในชุมชน (ศสมช.)
สุขภาพเบื้องต้นในชุมชน
- เพือ่ ส่งเสริ มให้ประชาชนมี
ทักษะในการดูแลตนเอง และมี
ส่วนร่ วมในการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อพฤติกรรมสุขภาพ

สนับสนุนการจัดบริ การสาธารณสุข 1,425,000 1,425,000 1,425,000 ชุมชนที่จดั
และการจัดทาแผนพัฒนาสุขภาพ
ทาแผนพัฒนา
ในชุมชน แก่ ศสมช. 95 แห่ง
สุ ชภาพ ไม่
แห่งละ 15,000 บาท
ต่ากว่า ร้อยละ

ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
สานักการ
มีทกั ษะในการดูแลตนเอง
สาธารณสุ ข
ไม่พบการระบาดของโรคติด และสิ่ งแวดล้อม
ต่อในชุมชน
(เงินอุดหนุน

ศสมช.
ทุกแห่ งผ่าน
เกณฑ์ประ
เมินไม่นอ้ ย

80

ทัว่ ไป)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ต่อยอด ศสมช.ดีเด่น สู่
สุขศาลา ตามเกณฑ์กระทรวง
สาธารณสุข

สนับสนุนการต่อยอด ศสมช
เป็ นสุขศาลาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ไม่นอ้ ยกว่า 21 แห่ง ๆ ละไม่เกิน
5,000 บาท

14 โครงการ ประชุมประจาเดือน - เพือ่ ให้ อสม. ได้มีการแลก

1. จัดประชุมประจาเดือนทัว่ ไป

13 โครงการพัฒนา ศสมช.
สู่ สุขศาลาชุมชน

อาสาสมัครสาธารณสุข

เปลี่ยนเรี ยนรู้ รับทราบข้อมูลข่าว จานวน 11 ครั้ง ( 220 คน)

(อสม.)เทศบาลนครขอนแก่น สารด้านสาธารณสุขและกิจกรรม 2. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ จัดทา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
105,000 105,000 105,000

443,000

443,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วดั
(KPI)

ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่ม
สานักการ
ที่ต่อยอดสู่ ผูส้ ูงอายุ เด็กแรกเกิด-5 ปี
สาธารณสุ ข
เป็ นสุ ขศาลา ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง คนพิการ ได้รับ และสิ่ งแวดล้อม
ไม่ต่ากว่า บริ การด้านสุขภาพเบื้องต้น
(เงินอุดหนุน)
21 แห่ ง ในสถานบริ การใกล้บา้ น
มี ศสมช.

443,000 มีผแู้ ทน อสม. - อสม.มีการพัฒนาศักยภาพ

สานักการ

แต่ละชุมชน รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ไปถ่าย

สาธารณสุ ข

ร่ วมประชุม ทอดสู่ ประชาชนในชุมชน

และสิ่ งแวดล้อม

ของเทศบาล

แผนงานและนาเสนอนโยบาย

ไม่ต่ากว่า

- เพือ่ สร้างเครื อข่ายการดาเนิน

แผนงานประจาปี 1 ครั้ง (800 คน)

ร้อยละ 95 และเข้าร่ วมในกิจกรรมของ

งานด้านสาธารณสุข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- อสม.มีความเข้มแข็ง
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อสม.มีการ

- เกิดความสามัคคีปฏิบตั ิงาน

สานักการ

การทางานของเครื อข่ายอสม.ชุมชน จานวน (600 คน)

ดาเนิ นงาน ร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

สาธารณสุ ข

- เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ อสม.ที่มี - จัดกิจกรรมสันทนาการละลาย

ต่อเนื่ องไม่

วัตถุประสงค์

15 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ -สร้างเสริ มกระบวนการกลุ่มใน
เนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลการปฏิบตั ิงานดีเด่น

- จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ อสม.

241,000

241,000

พฤติกรรม สร้างความรัก สามัคคี

241,000

- อสม. มีความมุ่งมัน่ ในการ และสิ่ งแวดล้อม

ต่ากว่าร้อยละ บริ การสาธารณะ

- จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ

95

อสม.
16 โครงการฟื้ นฟูสุขภาพและ

1. เพือ่ สร้างเครื อข่ายการดูแลคน

1. ติดตามเยีย่ ม บันทึกข้อมูลคน

พัฒนาเครื อข่ายเพือ่ พัฒนา

พิการแบบบูรณาการ

คุณภาพชีวิตคนพิการ

150,000 คนพิการใน 1. คนพิการในเขตเทศบาล

สานักการ

พิการในเขตเทศบาลโดยทีมสหสาขา

เขตเทศบาล นครขอนแก่นได้รับการติด

สาธารณสุ ข

2. เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

2. จัดทาแผนและยุทธศาสตร์การ

ไม่นอ้ ยกว่า ตามเยีย่ มประเมินภาวะ

ระบบฐานข้อมูลคนพิการ

ดูแลคนพิการแบบบูรณาการ

1,000 คน ได้ สุขภาพ

3. ปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมและส่งต่อ

รับการเยีย่ ม 2. บูรณาการแผนดาเนิ นการ

คนพิการให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม

ประเมินภาวะ ในการพัฒนาคุณภาพการ

ทั้งด้านสุขภาพ สวัสดิการ การฟื้ นฟู

150,000

150,000

สุ ขภาพ

ให้บริ การคนพิการให้

และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

สมรรถภาพ
17 โครงการ อสม.ดีเด่น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วดั
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ครอบคลุมทั้งด้านสร้างเสริ ม

- เพือ่ เป็ นการกระตุน้ อสม.

- จัดตั้งคณะกรรมการและกาหนด

ในการพัฒนาศักยภาพใน

เกณฑ์การประกวด 11 สาขา

แต่ละชุมชน รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ไปถ่าย

สาธารณสุ ข

การบริ หารจัดการงานด้าน

- ประชุมชี้แจงเกณฑ์และนาเสนอ

ร่ วมประชุม ทอดสู่ ประชาชนในชุมชน

และสิ่ งแวดล้อม

สาธารณสุขชุมชน 11 สาขา

ผลงานของ อสม. ที่สมัคร

ไม่ต่ากว่า

- เพือ่ ส่งเสริ มให้ อสม.

ประกวดทุกสาขา

ร้อยละ 95 และเข้าร่ วมในกิจกรรมของ

เข้าประกวดในระดับจังหวัด

- คณะกรรมการประเมินผล

และระดับชาติต่อไป

อสม.ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน

- เพือ่ เป็ นการเพิม่ ขวัญ

เบื้องต้น

กาลังใจ อสม. ในการบริ การ

- ประกาศผลและมอบรางวัล

สาธารณะต่อไป

แก่ อสม.ดีเด่น 11 สาขา
- เสนอชื่อเข้าประกวดใน

125,000

125,000

125,000 มีผแู้ ทน อสม. - อสม.มีการพัฒนาศักยภาพ

- อสม.มีความเข้มแข็ง
เทศบาล

สานักการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระดับอาเภอ จังหวัดและ
ประเทศต่อไป
18 โครงการสาธารณสุขออก
เยีย่ มชุมชน

- เพือ่ ให้บริ การสุขภาพเชิงรุ กแก่ - กิจกรรมการออกหน่วยสาธาสาธารณ

100,000

150,000

150,000 ประชาชนได้ - ประชาชนเข้าถึงบริ การ

ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายในเขต

สุขเคลื่อนที่ในชุมชนหรื อการให้การ

รับบริ การ สาธารณสุขได้อย่างสะดวก

เทศบาล

ดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ นไม่นอ้ ยกว่า 20 ครั้ง

สุ ขภาพเชิ งรุ ก และมีส่วนร่ วมในการดูแล

-จัดหน่วยปฐมพยาบาลงานประเพณี

ไม่นอ้ ยกว่า สุขภาพอย่างเหมาะสม

และกิจกรรมของสานักต่าง ๆ ของ

5,000 ราย/ปี - เกิดการเชื่ อมโยงระบบบ

เทศบาลนครขอนแก่น ไม่นอ้ ยกว่า

บริ การสุขภาพในระบบส่งต่อ

10 ครั้ง

ผูป้ ่ วย ทาให้ผปู้ ่ วยได้รับการ

- จัดชุดปฐมพยาบาลในงานกิจกรรม

ดูแลต่อเนื่อง

ของชุมชนไม่นอ้ ยกว่า 20 ครั้ง

สานักการ
สาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

19 โครงการรณรงค์ลดการใช้
น้ ามันทอดซ้ าเพือ่ ผลิต
ไบโอดีเซล

วัตถุประสงค์
-ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
แผงลอยและประชาชนทัว่ ไป
ลด ละ เลิกการใช้น้ ามันทอดซ้ า
และขายให้ผผู้ ลิตไบโอดีเซล
-สร้างความตระหนักให้กบั

ประชาชนในการดูแลสุขภาพ
อนามัย รู้อนั ตรายของน้ ามัน
ทอดซ้ า
-ประชาชนรู้จกั ยอมรับและ
ยินดีใช้น้ ามันไบโอดีเซลเป็ น
พลังงานทดแทน
20 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 1.เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่แสดงถึง
เขตเมือง
คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนโดยการมีส่วนร่ วมของ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้ อน้ ามันทอดซ้ า จานวน
12,000 ลิตร เพือ่ ผลิตไบโอดีเซล

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
144,000 144,000 144,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวน
น้ ามัน
ทอดซ้ า
ที่จดั ซื้อ

ความครอบคลุมในการจัดเก็บข้อมูล
จปฐ. ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ
ครัวเรื อนในเขตเทศบาล

700,000

700,000

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-ผูป้ ระกอบการจาหน่าย
สานักการ
อาหารไม่ใช้น้ ามันทอดซ้ า
สาธารณสุ ข
เสื่ อมสภาพ
และสิ่ งแวดล้อม
-ประชาชนมีความรู้และ
ตระหนักในการดูแลสุขภาพ
สามารถเลือกบริ โภคอาหาร
ที่ไม่ใช้น้ ามันทอดซ้ าได้

มีการจัดเก็บ 1.ได้ขอ้ มูลพื้นฐานระดับ

สานักการ

ข้อมูล จปฐ. ครัวเรื อนและชุมชนที่ถูก

สาธารณสุ ข

ไม่นอ้ ยกว่า ต้องครบถ้วน มีคุณภาพ

และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ทุกภาคส่วน
25,000 ครัเรื อน
2. เพือ่ นาข้อมูล จปฐ. มาเป็ นเป้ า (งานสาธารณสุขมูลฐาน)
หมายและประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามตัว
ชี้วดั ที่ตกเกณฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ 80 2. ผูน
้ าชุมชน อาสาสมัคร

ชุมชนหน่ยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถนาข้อมูลไปใช้ประ
โยชน์ในการจัดทาแผนงาน
โครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในด้านต่าง ๆ
3. มีเกณฑ์ช้ ีวดั การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ที่เป็ นรู ปธรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

21 โครงการแบ่งปันน้ าใจ
เพือ่ ผูด้ อ้ ยโอกาส
(อิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้
โรงเรี ยน)

22 กิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติดโลก
ในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ สนับสนุนช่วยเหลืออาหาร
ผูด้ อ้ ยโอกาสในบัญชีคนขอนแก่น
กลางวันสาหรับผูร้ ับโอกาสใน
ไม่ทอดทิง้ กันที่เข้าร่ วม
บัญชีรายชื่อคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้ง โครงการ < 100 คน
กัน โดยรับบริ การอาหารกลางวัน
ที่โรงเรี ยน ในสังกัดเทศบาล 11
โรงเรี ยน ที่ใกล้บา้ นผูร้ ับโอกาสที่
เข้าร่ วมโครงการคนขอนแก่นไม่
ทอดทิ้งกัน
1.เพือ่ ให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
ประชาชน/เยาวชน/เครื อข่าย
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์
ภาครัฐ/เอกชน ร่ วมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน
ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน
2.เพือ่ สร้างพลังมวลชนในการเสริ ม
สร้างภูมิคุม้ กันให้ประชาชนห่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
264,000
264,000
264,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวน
ผูร้ ับ
โอกาส
ตาม
โครงการ

140,000

140,000

140,000

จานวน
ประชาชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ผูร้ ับได้รับอาหารกลางวันถูก
สุขลักษณะตามหลักโภชนาการ
และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
- ผูร้ ับโอกาสฯลดค่าใช้จ่ายใน
การยังชีพได้ระดับหนึ่ง
- ผูร้ ับได้เข้าถึงการให้บริ การ
สาธารณะของภาครัฐมากขึ้น
- ผูร้ ับและผูใ้ ห้โอกาส
ได้แสดงน้ าใจเอื้ออาทร
เพือ่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน
ทัว่ ไปในชุมชน สถานศึกษา
สถานประกอบการ มีเจตคติและ
มีสานึกในการต่อสู้เพือ่ เอาชนะ
ยาเสพติดของประชาชน

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ไกลยาเสพติด

23 กิจกรรมศูนย์
เพือ่ นใจวัยรุ่ น
โรงเรี ยนเทศบาล
วัดกลาง และ
โรงเรี ยนเทศบาล

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จนเป็ นพลังแผ่นดินมีความเข้ม
แข็งและเข้ามามีบทบาทในการ
เฝ้ าระวังและจัดการกับปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน
จานวน เด็กและเยาวชนมีความรู ้เท่าทัน
เด็ก ของภัยยาเสพติด และมีส่วน
และ ร่ วมในการป้ องกันการแพร่
เยาวชน ระบาดของยาเสพติด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้
สมาชิก ทูบี นัมเบอร์วนั
ปกป้ องสร้างภูมิคุม้ กันรู้เท่าทันพิษภัย โรงเรี ยนเทศบาลวัดกลาง
ของยาเสพติด และได้มีส่วนร่ วม
และโรงเรี ยนเทศบาลโนนชัย
ในการป้ องกันการแพร่ ระบาด
ของยาเสพติด

100,000

100,000

100,000

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

ประชุม/อบรมสมาชิก ฯ เพือ่

1.อบรมสมาชิกทูบีนมั เบอร์วนั

400,000

400,000

400,000

สมาชิกทูบี

สร้างเครื อข่ายเชื่อมโยงกิจกรรม

11 โรงเรี ยน จานวน 2,200 คน

ผูเ้ ข้า

สมาชิก TO BE NUMBER ONE

สวัสดิการ

นัมเบอร์วนั

และการดาเนินงานโครงการ ฯ

2.อบรมแกนนาทูบีนมั เบอร์วนั

อบรม

ใน 11 โรงเรี ยน เข้าใจและมีความรู ้

สังคม

โนนชัย
24 กิจกรรมอบรม

จานวน

ขยายเครื อข่ายแกนนานักเรี ยน

สานัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2 รุ่ น จานวน 220 คน

11 โรงเรี ยน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วดั
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความสามารถ รู ้จกั ปฏิเสธและชักชวน

สังกัดเทศบาล

เพือ่ น ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

นครขอนแก่น

และเป็ นการสร้างภาวะผูน้ าให้กบั
สมาชิกฯ เพือ่ ไปพัฒนาตนเองและ
ผูอ้ ื่นต่อไป

25 โครงการรณรงค์

เพือ่ ให้ชุมชนตระหนักถึงพิษภัย

ประชาชน 95 ชุมชน ในเขต

70,000

70,000

70,000

จานวน

1.เกิดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม

ชุมชน

ในชุมชน

งานศพปลอดเหล้า

ของการดื่มสุราและการเล่นการพนัน เทศบาลนครขอนแก่น

ปลอดการพนันใน

ในงานศพไม่วา่ จะเป็ นภัยต่อสุขภาพ

2.ประชาชนมีสุขภาพร่ างกาย

เทศบาลนคร

และภัยต่อสังคม และเพือ่ ให้เกิดเป็ น

แข็งแรง

ขอนแก่น

ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามให้รุ่น
หลานได้สืบทอดต่อกันไปในชุมชน

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

26 โครงการสนับสนุน

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000

150,000

150,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE

สานัก

ตัวชี้วดั
(KPI)

เพือ่ สนับสนุนการเรี ยนรู้ทาง

เด็กและ เยาวชน สมาชิกเครื อ-

กิจกรรมศูนย์เพือ่ น

ด้านภาษาให้เด็ก–เยาวชน และ

ข่าย ทูบีนมั เบอร์วนั

ใจวัยรุ่ น (TO BE

สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์

มีแนวคิดการเป็ นผูน้ า เกิดพลังความ สังคม

NUMBER

เพือ่ นใจวัยรุ่ นตลาดสดเทศบาล 1

ร่ วมมือ ได้เพิม่ ทักษะในการเรี ยน

ONE FRIEND

และศูนย์เพือ่ นใจวัยรุ่ น ณ ศูนย์

รู้และการ พัฒนาวุฒิภาวะด้าน

CORNER)

เยาวชนและครอบครัว

EQ , IQ ของผูน้ าให้มีศกั ยภาพ

จานวน

กิจกรรม ในเครื อข่ายเทศบาลนครขอนแก่น สวัสดิ การ

แล้วนาความรู้ไปพัฒนาชมรม
ทูบีนมั เบอร์วนั ได้จริ ง
27 กิจกรรมบ้านสีขาว
ชุมชนสีขาว

เพือ่ ให้เกิดความรักความสามัคคี

ประชาชน 95 ชุมชน ในเขต

300,000

300,000

300,000

จานวน

1.เกิดเครื อข่ายผูน้ าสีขาวที่มีบท-

สานัก

สร้างเกาะป้ องกันไม่ให้เกิดช่องว่าง เทศบาลนครขอนแก่น

เครื อ

บาทในการสร้าง"ภูมิคุม้ กัน"ให้

สวัสดิการ

ในครอบครัวและสร้างแกนนาให้มี

ข่าย

กับครอบครัว ชุมชน ได้ห่างไกล

สังคม

ส่วนร่ วม ในการสอดส่องดูแล

ยาเสพติด

ชุมชนพร้อมสร้าง “ภูมิคุม้ กัน” ให้

2. ผูน้ าชุมชนมีความรักความ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วดั
(KPI)

ประชาชนห่างไกลยาเสพติดและ

หวงแหนและมีส่วนร่ วมในการ

ทราบถึงโทษของยาเสพติด

ปกป้ องชุมชนตนเองให้ห่างไกล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยาเสพติด
3.สร้างพลังบวกให้กบั ประชาชนใน
การป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

28 กิจกรรมวันรณรงค์

เพือ่ สร้างความตระหนักในสังคม

ประชาชนในเขตเทศบาล ร่ วมกับ

30,000

30,000

30,000

ยุติความรุ นแรงต่อเด็ก ในการป้ องกันและยุติความรุ นแรง องค์กรเครื อข่าย จานวน 187
และสตรี ในเขต

ต่อเด็กและสตรี

จานวน

ประชาชนในเขตเทศบาลนคร

ชุมชน

ขอนแก่น รับความรู้ ความเข้าใจ

สวัสดิการ

ในเรื่ องการยุติ กดขี่ขมเหงต่อเด็ก

สังคม

องค์กร ระดับจังหวัด

เทศบาลนครขอนแก่น

และสตรี

29 กิจกรรมส่งเสริ มการมี เพือ่ ให้ประชาชนรู้จกั ใช้เวลาว่าง
ส่วนร่ วมต่อกิจกรรม ให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพ
กีฬาภาคประชาชน

สานัก

ที่แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด

ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น
จานวน 95 ชุมชน

2,550,000

2,550,000

2,550,000

จานวน

ประชาชนในเขตเทศบาลนคร

ชุมชน

ขอนแก่นได้รับการส่งเสริ ม

สวัสดิการ

และพัฒนาต่อการเล่นกีฬา

สังคม

จานวน 95 ชุมชน

สานัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

30 กิจกรรมสงเคราะห์
ผูพ้ ิการ

31 กิจกรรมสงเคราะห์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

-

จานวน

ผูพ้ ิการ ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทัว่ ถึงเท่าเทียม และมีขวัญ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- เพือ่ ช่วยเหลือสงเคราะห์กลุ่มผู้

ผูพ้ ิการและผูด้ อ้ ยโอกาส

พิการได้มีขวัญและกาลังใจ

ในชุมชน ไม่นอ้ ยกว่า 1,428 คน

ผูพ้ ิการ

- กลุ่มผูพ้ ิการได้รับการดูแล

(1,428 x 800 x 12) = 13,708,800

ที่ได้รับ กาลังใจดี

13,708,800

-

ด้านสุขภาพและได้รับการช่วยเหลือ

การสง

ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็ นต่อการยังชีพ

เคราะห์

- เพือ่ ช่วยเหลือสงเคราะห์กลุ่มผูต้ ิด - ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง ผูป้ ่ วยเอดส์และ

534,000

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
สวัสดิการ
สังคม

จานวน

ผูป้ ่ วยเอดส์/ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง ได้รับ

สานัก
สวัสดิการ

ผูป้ ่ วยเอดส์

เชื้อเอดส์ได้มีขวัญและกาลังใจ

ผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชน ไม่นอ้ ยกว่า

ผูป้ ่ วย

การช่วยเหลืออย่างทัว่ ถึง และมี

ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง

- กลุ่มผูต้ ิดเชื้อเอดส์ ได้รับการดูแล 89 คน (89 x 500 x 12) = 534,000

เอดส์

ขวัญ กาลังใจดี

ด้านสุขภาพและได้รับการช่วยเหลือ

ได้รับการ

ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็ นต่อการยังชีพ

สงเคราะห์

สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน

- ผูเ้ ดือดร้อนประสบภัยพิบตั ิได้รับ

สานัก

บรรเทาความเดือดร้อน เดือดร้อน ฟื้ นฟูและเยียวยาผูป้ ระสบ การป้ องกันบรรเทาความเดือดร้อน

ครอบ

การช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้ อน สวัสดิ การ

ฟื้ นฟูและเยียวยาผู้

ภัยพิบตั ิในเบื้องต้นและให้ประชาชน ฟื้ นฟูและเยียวยาประชาชนในพื้น

คัรวที่

ในเบื้องต้นอย่างทัว่ ถึงและทันต่อ

ประสบภัยพิบตั ิใน

มีขวัญและกาลังใจในการดารงชีวิต ที่เขตเทศบาลที่ประสบภัยพิบตั ิ

ได้รับ

เหตุการณ์
- ผูป้ ระสบภัยมีขวัญและกาลังใจ

โครงการ/กิจกรรม

32 กิจกรรมช่วยเหลือ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความ สร้างขวัญและกาลังใจ ช่วยเหลือ

100,000

100,000

100,000

เขตเทศบาลนคร

เช่น อุทกภัย อัคคีภยั วาตภัย เป็ น

การสง

ขอนแก่น

เงินช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมหรื อ

เคราะห์ ในการดารงชี วิตหลังเกิดภาวะวิกฤติ

ก่อสร้างที่อยูอ่ าศัยประจา ซึ่ งผู้

ในครอบครัว

ประสบภัยพิบตั ิเป็ นเจ้าของที่ได้

- ค่าจัดการศพตามประเพณี

รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริ งและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
33 โครงการอบรมให้ความเพือ่ ให้เยาวชนมีความรู้และทักษะ
รู้ดา้ นการดาเนินชีวิต ในการปฏิเสธ ยาเสพติด
การครองตน

เยาวชนอายุ 13 ปี ถึง 18 ปี
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

30,000

30,000

30,000

จานวน

เยาวชนมีความรู้ และทักษะ

ผูเ้ ข้าร่ วม ในการปฏิเสธ ยาเสพติด
อบรม

สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

34 โครงการอบรมป้ องกัน - เพือ่ สร้างความตระหนักและองค์ กลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- เยาวชนตระหนักถึงพฤติกรรม

และแก้ปัญหาการ

ความรู้เรื่ องบทบาทพฤติกรรมที่เสี่ ยง 12-19 ปี ในเขตเทศบาล

ครั้งของ ที่เสี่ ยงทางเพศของวัยรุ่ น และได้

ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ทางเพศของวัยรุ่ น แลกเปลี่ยน

การจัด

นครขอนแก่น

ในวัยรุ่ น เขตเทศบาล เรี ยนรู้ เรื่ องการตั้งครรภ์และเพศศึกษา
นครขอนแก่น

แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เรื่ องการ

กิจกรรม ตั้งครรภ์และเพศศึกษา

- เพือ่ ให้มีทกั ษะในการปฏิเสธต่อ

และ

- เยาวชนมีทกั ษะในการปฏิเสธต่อ

พฤติกรรมที่เสี่ ยงต่อการมีเพศ

จานวน

พฤติกรรมที่เสี่ ยงต่อการมีเพศ

สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

ผูเ้ ข้าร่ วม สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

- เชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างครอบครัว

การอบรม

โรงเรี ยน และตัวเด็ก
35 โครงการอบรม

- เพือ่ ส่งเสริ มครอบครัวให้มีความ ครอบครัวที่มีปัญหา

ครอบครัวอบอุ่น

เข้มแข็ง

ชุมชนเข้มแข็ง

- เพือ่ แก้ไขปัญหาครอบครัว

10 ครอบครัวนาร่ อง

50,000

50,000

50,000

จานวน

ครอบครัวที่เข้าร่ วมกิจกรรม

ครัวเรื อน มีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไข
ที่เข้าร่ วม ปั ญหาครอบครัวได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 6.การเสริ มสร้างสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ที่ 8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

36 โครงการเพิม่ ศักยภาพ - เพือ่ ให้ประชาชน และผูส้ ูงอายุมี

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนและผูส้ ูงอายุ

การจัดสวัสดิการแก่

สิทธิ์เข้าถึงการบริ การขั้นพื้นฐานของ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ผูส้ ูงอายุ ในเขต

ภาครัฐ ได้ตามสิทธิ์และกฎหมาย

เทศบาลนครขอนแก่น - เพือ่ ดูแลผูส้ ูงอายุที่ขาดโอกาส
ทางสังคม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชน และผูส้ ูงอายุได้

ประชาชน เข้าถึงการบริ การขั้นพื้นฐานของ
และ
ผูส้ ู งอายุ
ได้รับ
สวัสดิการ

ภาครัฐ ตามสิทธิ์และกฎหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

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

เป้าประสงค์ ที่ 9
มีการศึกษาที่มคี ุณภาพ (ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย)
ทีป่ ระชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้ าถึงได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการนักศึกษาใสใจ
วิถีชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน ดาเนิ นการจัดทากระบวน

เรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างพนักงาน
เทศบาล ชุมชน นักศึกษาฝึ กงาน
ที่เข้ามาฝึ กงานในประเด็นการ
พัฒนาต่างๆของเทศบาล
- เพือ่ เป็ นการพัฒนาทักษะ
สังเคราะห์ขอ้ มูลชุมชนให้ได้
มาซึ่ งความรู้แล้วก่อเกิดปัญญา
นาไปสู่ การสร้างประโยชน์
ให้กบั การพัฒนาชุมชน

นักศึกษาฝึ กงานลงพื้นที่สมั ผัส
เรี ยนรู้ชุมชนตลอดระยะเวลา
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึง
มีนาคมของทุกปี โดยการ
ดาเนินกิจกรรมดังกล่าว มีผเู้ ข้า
ร่ วมกระบวนการประกอบด้วย
หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน
เทศบาล ชุมชน นักศึกษาฝึ กงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35,000
35,000
35,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วดั
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- เกิดกระบวนการแลก สานักปลัดเทศบาล
ั ระหว่าง
ผูเ้ ข้า เปลี่ยนเรี ยนรู ้กน
ร่ วม พนักงานเทศบาล
ชุมชน นักศึกษาที่เข้ามา
ฝึ กงานในประเด็นการ
พัฒนาต่าง ๆ เทศบาล
- เกิดการพัฒนาทักษะ

จานวน

สังเคราะห์ขอ้ มูลชุมชนให้
ได้มาซึ่ งความรู ้ แล้วก่อเกิด

ปัญหานาไปสู่ การสร้าง
ประโยชน์ให้กบั การพัฒนา

ชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการจ้างนักเรี ยน นักศึกษา เพือ่ ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน จ้างนักเรี ยน นักศึกษา
ช่วงปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อน
และส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีรายได้ ตามนโยบายของรัฐบาล
ระหว่างเรี ยนจากอาชีพที่เหมาะสม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน ช่วยแก้ไขปั ญหา
นักเรี ยน ความยากจนและ
ที่เทศบาล ส่งเสริ มให้นกั เรี ยน

มีรายได้ระหว่างเรี ยน
ขอนแก่น จากอาชี พที่เหมาะสม
นคร
จ้าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3 โครงการส่งเสริ มการประกัน 1. เพือ่ ให้โรงเรี ยนและศูนย์พฒั นา
คุณภาพภายในสถานศึกษา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ได้มีการ
และกิจกรรมประเมินคุณภาพ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
การศึกษา ภายในและ
ให้ได้มาตรฐานของกรมส่งเสริ มการ
ภายนอกของโรงเรี ยน
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และศูนย์พฒั นาเด็กเล็กใน
2. เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ท้องถิ่นให้สูงขึ้นได้มาตรฐานของ
สมศ.และเป็ นการประกันคุณภาพ
การศึกษา
1. เพือ่ เป็ นสนามทดสอบความรู้
4 โครงการแข่งขันนักเรี ยน
คนเก่งของโรงเรี ยนใน
ความสามารถของครู และนักเรี ยน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

2. เพือ่ คัดเลือกนักเรี ยนตัวแทน
เข้าร่ วมการแข่งขันในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
11 แห่ง และศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
11 แห่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
125,000
125,000
125,000 จานวน นักเรี ยนในสังกัดเทศบาล
ร.ร.และ นครขอนแก่นมีคุณภาพ
ศูนยั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

เพิม่ ขึ้น

พัฒนา
เด็กเล็ก
ที่ได้
มาตรฐาน
ของ
สมศ.

ครู และนักเรี ยนในโรงเรี ยน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
จานวน 1,000 คน

800,000

800,000

800,000

จานวน

- นักเรี ยนเกิดการใฝ่ รู้
นักเรี ยน ใฝ่ เรี ยน
ที่เข้า - นักเรี ยนรู ้จกั คิดวิเคราะห์
แข่งขัน สังเคราะห์ สามารถสรุ ป
ความรู้ได้ดว้ ยตนเอง

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ประเทศ

5 โครงการอบรม ประชุม สัมมนา - เพือ่ ศึกษาข้อมูล อุปสรรคและ
วางแผนพัฒนาด้านการศึกษา ปัญหาการดาเนินงานด้านการ
โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
ศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น
นครขอนแก่น
- เพือ่ ระดมทรัพยากรบุคคลมาใช้
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
- เพือ่ ให้มีการวางแผนพัฒนาด้าน
การศึกษาให้เป็ นระบบ สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาของกรมฯ

- ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ทั้ง 11 โรงเรี ยน
- คณะครู 11 โรงเรี ยน
- คณะกรรมการศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก
- คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
-คณะทางานกลไกการศึกษา

150,000

150,000

150,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- ครู และนักเรี ยนมีเวที
แสดงผลงานและความรู้
ความสามารรถทางด้าน
วิชาการ
จานวน - แนวทางการปฏิบตั ิการ
ผูเ้ ข้า พัฒนาโรงเรี ยนในสังกัด
อบรม

เทศบาลที่มีคุณภาพ
- พนักงานครู ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ทัว่ ถึง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการอบรมพัฒนาครู
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้และ
ติดตามผลการอ่านออกเขียน
ได้คิดเลขเป็ น

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

- เพือ่ พัฒนาการจัดกิจกรรม
- ครู และบุคลากรทางการศึกษา
การเรี ยนรู้ของครู ให้สามารถนาไป
ในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลนคร
ปรับใช้กบั ผูเ้ รี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์
ขอนแก่น จานวน 100 คน
- นักเรี ยน 10,000 คน
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสูงขึ้นตาม
มาตรฐานของกรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ภายในและภายนอก
- เพือ่ ติดตามผลการอ่านออกเขียน
ได้คิดเลขเป็ นของนักเรี ยนโรงเรี ยน
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
360,000
360,000
360,000 จานวน -ครู ในโรงเรี ยนสังกัด
ผูเ้ ข้า เทศบาลนครขอนแก่น
อบรม มีความรู ้และทักษะใน
การสอนเพิม่ ขึ้น
-ครู ในโรงเรี ยนสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น
มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานในระดับที่
สูงขึ้น
-พนักงานครู เทศบาล
สามารถนากิจกรรมและ
เทคนิคการสอนไปปรับ
ใช้ในการสอนของตนเอง
ได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

7 โครงการอบรมพัฒนาคณะ เพือ่ พัฒนาทักษะการสื่ อสาร
ผูบ้ ริ หารและพนักงานเทศบาล ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ให้แก่
สู่ ประชาคมอาเซียน
ผูบ้ ริ หารและพนักงานเทศบาล

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคนิคการสอนของครู
ในโรงเรี ยนเทศบาลนคร
ขอนแก่น

เพือ่ เสริ มสร้างและพัฒนาความรู้
ให้กบั กลุ่มครู ในโรงเรี ยนสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น เป็ นการเพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
เป็ นแนวทางให้กลุ่มครู อาจารย์
สามารถนากิจกรรมและเทคนิคการ
สอนไปปรับใช้ในการสอนของ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ผูบ้ ริ หารและพนักงานเทศบาลฯ 100,000
100,000
100,000 จานวน - ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ผูเ้ ข้า สามารถสื่ อสารภาอังกฤษ
จานวน ไม่นอ้ ยกว่า 80 คน
อบรม และภาษาจีนได้
- ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
เทศบาลสามารถใช้ภาษา
อังกฤษและภาษาจีนในการ
ทางานได้
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
3,000,000 3,000,000 3,000,000 จานวน - ครู ในโรงเรี ยนสังกัด
ผูเ้ ข้า เทศบาลนครขอนแก่น
จานวน 350 คน
อบรม มีความรู ้และทักษะในการ
สอนเพิม่ ขึ้น
- ครู ในโรงเรี ยนสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่นมี
ประสิทธิภาพ ในการ
เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตนเองได้

9 โครงการบ้านวิทยาศาสตร์นอ้ ย 1. เพือ่ สร้างผูน้ าเครื อข่ายท้องถิ่น
(Local Network) ที่ช่วยผลักดันให้
โรงเรี ยนตื่นตัวและพัฒนาคุณภาพ
การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
ตลอดเวลา
2. พัฒนาคุณภาพครู ดา้ นเทคนิค
การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
สาหรับเด็กปฐมวัย
3. เพือ่ ส่งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้

- ครู ปฐมวัยและบุคลากร
จานวน 25 คน
- นักเรี ยนปฐมวัย จานวน
1,244 คน

100,000

100,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ในปฏิบตั ิงานระดับที่สูงขึ้น
- พนักงานครู เทศบาล
สามารถนากิจกรรมและ
เทคนิคการสอนไปปรับใช้
ในการสอนของตนเองได้
100,000 จานวน 1. ครู มีผนู้ าเครื อข่าย
ผูเ้ ข้าร่ วม ท้องถิ่น (Local Network)
ที่ช่วยผลักดันให้โรงเรี ยน
ตื่นตัวและพัฒนาคุณภาพ
การเรี ยนการสอนวิทยา
ศาสตร์ตลอดเวลา
2. เด็กในระดับปฐมวัย
รู้จกั วิทยาศาสตร์ผ่านการ
ทดลองอย่างง่ายและมี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

เด็กปฐมวัย ไดเรี ยนรู้และมีประสบ
การณ์ในการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์

10 โครงการจัดทาสรุ ปประมวล
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาน

เพือ่ จัดทาสรุ ปประมวลผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12

- พนักงานครู ผูบ้ ริ หาร และ
ศึกษานิเทศ กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่น ที่ 12 จานวน 40 คน

- เพือ่ สร้างขวัญกาลังใจให้กบั เด็ก

เด็กเยาวชนโรงเรี ยนในสังกัด
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น,

ศึกษา ระดับกลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 12
11 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

และเยาวชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ความสนใจในการเรี ยน
วิทยาศาสตร์
3. เด็กในระดับปฐมวัย
ได้รับการถ่ายทอดทักษะ
กระบวนการทางวิทยา
ศาสตร์ที่ถูกต้อง
50,000
50,000
50,000 จานวน ได้แนวทางการพัฒนา
ผูเ้ ข้าร่ วม การศึกษา สาหรับ อปท.
(เงินอุดหนุนทัว่ ไป)
นาไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาสถานศึกษา

200,000

200,000

200,000

จานวน

- เด็กเยาวชนมีขวัญ และ
ผูเ้ ข้าร่ วม กาลังใจที่ดี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานัก
การศึกษา

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการเส้นทางสายรุ้ง

วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนทั้งใน
ระบบและนอกระบบได้รับการดูแล
เอาใจใส่ อย่างทัว่ ถึง
- เพือ่ ส่งเสริ มให้เด็ก เยาวชน
ตระหนักถึงความสาคัญของตนเอง
และวันเด็กแห่งชาติ
- เพือ่ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผูป้ กครองนักเรี ยนและเป็ น
สวัสดิการของนักเรี ยนผูท้ ี่ไม่มี
พาหนะในการเดินทางไปโรงเรี ยน
- เพือ่ ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร
ติดขัดในช่วงเวลาเร่ งด่วน
- เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีพาหนะ สาหรับ
การเดินทางไปโรงเรี ยนที่สะดวก

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

โรงเรี ยนในเขตเทศบาลและ
จังหวัดขอนแก่น จานวน
25,000 คน (ฝ่ ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน)

- บริ การรับ-ส่งเด็กนักเรี ยน
จานวน 300 คน/วัน
- บริ การรถแก่หน่วยงานอื่น
ที่ขาดแคลนไม่น้อยกว่า 150 ครั้ง/ปี

- นักเรี ยนในสังกัดเทศบาล
ศึกษาเรี ยนรู้นอกห้องเรี ยน
ทั้ง 11 โรงเรี ยน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- เด็กเยาวชนได้รับการ
ดูแลเห็นคุณค่าความ
สาคัญของวันเด็กแห่งชาติ

950,000

950,000

950,000

- ลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผูเ้ ข้าร่ วม ผูป้ กครองนักเรี ยนและเป็ น
จานวน

สวัสดิการของนักเรี ยน
ผูท้ ี่ไม่มีพาหนะในการ
เดินทางไปโรงเรี ยน
- บรรเทาปัญหาการจราจร
ติดขัดในช่วงเวลาเร่ งด่วน
- นักเรี ยนมีพาหนะสาหรับ

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

และปลอดภัยยิง่ ขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การเดินทางไปโรงเรี ยนที่
สะดวกสบายและปลอดภัย
- นักเรี ยนได้เดินทางไป
ศึกษาเรี ยนรู้แหล่งเรี ยนรู้
นอกห้องเรี ยน

- เพือ่ นานักเรี ยนเดินทางไปศึกษา
เรี ยนรู้แหล่งเรี ยนรู้นอกห้องเรี ยน
- เพือ่ เป็ นการสนับสนุน ชุมชน
หน่วยงานอื่นๆ ที่ขาดแคลนยาน
พาหนะ
13 โครงการอบรมปลูกจิตสานึก - เพือ่ สร้างกระบวนการเรี ยนรู้ที่
รักษ์ส่ิ งแวดล้อม
หลากหลายและสอดคล้องกับบริ บท
ของพื้นที่
- เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้ตระหนักถึง
คุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะ
เรื่ องน้ าและขยะในจังหวัดขอนแก่น

ตัวชี้วดั
(KPI)

- จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแล
รักษาสิ่ งแวดล้อม
- กิจกรรมค่ายเครื อข่ายเยาวชน
สิ่ งแวดล้อม จานวน 150 คน
- กิจกรรมเวทีเครื อข่ายสิ่ งแวด
ล้อมสัญจร จานวน 6 ครั้ง/ปี
จานวน 80 คน/ครั้ง

300,000

300,000

-สนับสนุน ชุมชน หน่วยงาน
อื่นๆที่ขาดแคลนยานพานะ
300,000 จานวน - เด็กและเยาวชนได้มีความ
ผูเ้ ข้าร่ วม เข้าใจ และรู ้ถึงปั ญหาสิ่ ง
แวดล้อมในท้องถิ่นตนเอง
- เด็กและเยาวชนมีส่วนร่ วม
ในการแก้ไขปัญหาและ
อนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นเรี ยนรู้ร่วมกัน

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
และเพศศึกษารอบด้านใน
โรงเรี ยนสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น

วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้ครู และนักเรี ยนมีส่วนร่ วม
ในการแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อม
ในท้องถิ่น
1. เพือ่ ส่งเสริ มและพัฒนาทักษะชีวิต
และเพศศึกษารอบด้านให้กบั นักเรี ยน
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ที่
เข้าสู่ วยั รุ่ น
2. เพือ่ สร้างเกราะป้ องกันให้กบั วัยรุ่ น
ให้เข้าใจและสามารถรับผิดชอบ
ตัวเองเมื่อเข้าสู่ วยั รุ่ น โดยเพิม่ เติม
ทักษะวีชิตและเพศศึกษารอบด้าน
จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาวัยรุ่ น
และเพศศึกษา

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

- นักเรี ยนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

56,800

56,800

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- สร้างเครื อข่ายในการ
ทางานด้านสิ่ งแวดล้อม
ระหว่างเด็กเยาวชน
56,800 จานวน 1. นักเรี ยนในสังกัด
ผูเ้ ข้าร่ วม เทศบาลนครขอนแก่น
ได้รับการส่งเสริ มและพัฒนา
ทักษะชีวิตและเพศศึกษา
รอบด้าน
2. นักเรี ยนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น
มีเปราะป้ องกัน มีความ
รับผิดชอบตัวเองเมื่อเข้า
สู่ วยั รุ่ นมากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

15 โครงการจัดกิจกรรมการนาเสนอ - เพือ่ เป็ นการพัฒนากระบวนการ
นวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่ม การจัดกิจกรรมเรี ยนรู้ของครู ปฐมวัย
สาระการเรี ยนรู้ปฐมวัย
ที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เด็กอนุบาลกับพัฒนาการตามวัย
- เพือ่ เป็ นการพัฒนาระบบการเรี ยน
การสอนของแต่ละกลุ่มสาระปฐมวัย
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เพือ่ เป็ นการเปิ ดเวทีและเปลี่ยน
เรี ยนรู้และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ผลงาน สื่ อ นวัตกรรม โรงเรี ยนใน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
- ครู อนุบาลโรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาลทั้ง 11 โรงเรี ยน
จานวน 55 คน
- นักเรี ยนชั้นอนุบาลโรงเรี ยน
ในสังกัดทั้ง 11 โรงเรี ยน
จานวน 1,531 คน
- คณะผูบ้ ริ หารเทศบาลและ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จานวน 277 คน
รวมทั้งหมด 1863 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สานัก
120,000
120,000
120,000 จานวน - คณะครู ปฐมวัยได้พฒั นา
นวัตกรรม กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อ
การศึกษา
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เด็กอนุบาลอย่างเหมาะสม
- คณะครู ปฐมวัยมีการพัฒนา
ระบบการเรี ยนการสอนของ
แต่ละกลุ่มสาระให้มีประสิทธิ
ภาพมากยิง่ ขึ้น
- คณะครู ปฐมวัยมีเวทีใน
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ผลงานสื่ อนวัตกรรมทางการศึกษา

16 โครงการจัดกิจกรรมการเรี ยน - เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้ภาษา
การสอนภาษาต่างประเทศ
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จากชาว

- จ้างครู ต่างประเทศสอนภาษา
อังกฤษ หรื อผูม้ ีทกั ษะ

1,036,800

1,036,800

1,036,800

จานวน

- นักเรี ยนได้เรี ยนรู้ภาษา
นักเรี ยน อังกฤษจากชาวต่างชาติ

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม
(ภาษาอังกฤษ)

วัตถุประสงค์
ต่างชาติ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
ที่มีทกั ษะ ในการสอนและ
ประสบการณ์
- เพือ่ ให้นกั เรี ยนสามารถอ่านและ
พูดออกสาเนียงได้ถูกต้อง

17 โครงการกิจกรรมตามโครงการ - เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้ภาษา
จัดการเรี ยนการสอนภาษา
ต่างประเทศ (ภาษาจีน) จากชาวต่าง
ต่างประเทศ (ภาษาจีน)
ชาติ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภาษาจีน
ในการสอนและประสบการณ์
- เพือ่ ให้นกั เรี ยนสามารถอ่านและ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ประสบการณ์ดา้ นการเรี ยน
การสอน โดยทาการสอน
ไม่นอ้ ยกว่า 48 สัปดาห์ๆละ
18 ชัว่ โมง ๆ ละ 300
จานวน 12 เดือน
- โรงเรี ยนเทศบาล จานวน
2 แห่ง คือ
1. โรงเรี ยนเทศบาลโนนทัน
2. โรงเรี ยนเทศบาลสามเหลี่ยม
- จ้างครู ต่างประเทศสอนภาษา 2,200,000
จีน หรื อผูม้ ีทกั ษะประสบการณ์
ด้านการเรี ยนการสอน ค่าตอบ
แทนปี ละ 200,000 บาท/คน
- โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่สามารถ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญการสอน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(โอนหักผลักส่ ง)

อ่านและ และประสบการณ์

- นักเรี ยนสามารถอ่านและ
สาเนี ยง พูดออกสาเนี ยงได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้อง ภาษาอังกฤษที่มีทกั ษะใน
พูดออก

2,200,000

2,200,000

จานวน
นักเรี ยน
ที่สามารถ
อ่านและ
พูดออก

- นักเรี ยนได้เรี ยนรู้ภาษา
จีนจากชาวต่างชาติ หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญภาษาจีนที่มี
ทักษะในการสอนและ
ประสบการณ์

สานัก
การศึกษา
(โอนหักผลักส่ ง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
พูดออกสาเนียงได้ถูกต้อง

18 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษา

- เพือ่ ส่งเสริ มพัฒนาการจัดกิจกรรม
เรี ยนรู้ของครู ที่เชื่อมโยงองค์
ความรู้ถ่ายทอดสู่ เด็กนักเรี ยน
- ส่งเสริ มพัฒนาการเรี ยนการสอน
ทั้งระบบของโรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาล จานวน 11 โรง

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
จานวน 4 แห่ง คือ
1. โรงเรี ยนเทศบาลสวนสนุก
2. โรงเรี ยนเทศบาลวัดกลาง
3. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านตูม
4. โรงเรี ยนเทศบาลสามเหลี่ยม
คณะครู และนักเรี ยน โรงเรี ยน
ในสังกัด ทั้ง 11 โรงเรี ยน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สาเนี ยง พูดออกสาเนี ยงได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้อง - นักเรี ยนสามารถอ่านและ

3,117,000

3,117,000

3,117,000

จานวน

- บุคลากรครู ได้พฒั นาการ
ครู และ จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน ครู ที่เชื่ อมโยงองค์ความรู ้
ที่เข้าร่ วม ถ่ายทอดสู่ เด็กนักเรี ยน
- บุคลากรครู เกิดกระบวน
การเรี ยนรู้ร่วมกัน สร้าง
ความเป็ นกัลยาณมิตร
และการทางานเป็ นทีม

สานัก
การศึกษา
(โอนหักผลักส่ ง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

19 โครงการศึกษาเรี ยนรู้นอก
ห้องเรี ยน

วัตถุประสงค์
- เพือ่ ส่งเสริ มพัฒนาการจัดการ
เรี ยนการสอนของโรงเรี ยนในสังกัด

เทศบาลฯ
- เพือ่ นาคณะครู และนักเรี ยนไป
เรี ยนรู้ศึกษานอกห้องเรี ยน
20 โครงการห้องเรี ยนขอบฟ้ ากว้าง - เพือ่ ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
(ตามโครงการ 1 โรงเรี ยน
ได้รับการดูและช่วยเหลืออย่างเต็ม
2 ระบบ) ให้กบั โรงเรี ยน
ศักยภาพโดยจัดการเรี ยนแบบห้อง
เทศบาลวัดกลาง
เรี ยนคู่ขนาน
- เพือ่ ให้เด็กที่มีความบกพร่ อง
ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเต็ม
ศักยภาพ
21 โครงการจัดกิจกรรมการเรี ยน - เพือ่ ทาการสอนและดูแลเด็กพิเศษ
การสอนหนึ่งโรงเรี ยนสอง
(ออทิศติก)

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
คณะครู และนักเรี ยน โรงเรี ยน
ในสังกัด ทั้ง 11 โรง

โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลฯ
คือโรงเรี ยนเทศบาลวัดกลาง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สานัก
831,600
831,600
831,600 จานวน บุคลากรครู เกิดกระบวน
การศึกษา
สถาน การเรี ยนรู ้ร่วมกัน สร้างความ
(โอนหักผลักส่ ง)
ศึกษา เป็ นกัลยาณมิตรและ
การทางานเป็ นทีม
300,000

300,000

300,000

จานวน เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
เด็กที่มี

โดยจัดการเรี ยนแบบห้องเรี ยน
คู่ขนาน

ความ

สานัก
การศึกษา

ได้รับการดูแลช่วยเหลือเต็ม
(โอนหักผลักส่ ง)
ศักยภาพ

ต้องการ
พิเศษที่
เข้าร่ วม

- เพือ่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้
กับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษา

180,000

180,000

180,000

- นักเรี ยนได้รับการดูแล
สถาน และช่วยเหลือจากครู

จานวน

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ระบบ

22 โครงการค่าสาธารณูปโภค

วัตถุประสงค์
- ช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างใกล้ชิด
ด้วยความรักและความเข้าใจ เยียวยา
และพัฒนาศิษย์ให้เป็ นบุคคลที่มี
คุณภาพทั้งกาย จิต ปัญญา มีภูมิคุม้ กัน
ในการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า
เรี ยนรู้ที่จะค้นหาศักยภาพที่มีอยูด่ ว้ ย
ตนเองและพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้
ทั้งด้านจิตใจ ทักษะชีวิตและความ
สามารถทางวิชาชีพให้กบั นักเรี ยน
- เพือ่ สนับสนุนค่าสาธารณูปโภค
ได้แก่ ค่าไฟฟ้ า ค่าน้ าประปาและ
ค่าโทรศัพท์ ให้กบั โรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

พิเศษ จบการศึกษาระดั
ปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
สาขาการศึกษาพิเศษ มีประสบ
การณ์อย่างน้อย 2 ปี ค่าตอบ
แทนปี ละ 180,000 บาท
จานวน 1 ราย

โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่นทั้ง 11 แห่ง

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

อย่างใกล้ชิด ตลอดจน
ที่เข้าร่ วม เยียวยาและพัฒนาให้เป็ น
ผูท้ ี่มีคุณภาพทั้งทางกาย
จิต ปัญญา ให้มีภูมิคุม้ กัน
สามารถดาดารงชี วิตได้
อย่างมีคุณภาพ

(โอนหักผลักส่ ง)

จานวน สถานศึกษาสามารถจัด

สานัก
การศึกษา

ศึกษา

6,363,800

6,363,800

6,363,800

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การศึกษาได้เต็มตาม
ศึกษา ศักภาพ

สถาน

(โอนหักผลักส่ ง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

23 โครงการอาหารกลางวัน

24 โครงการส่ งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ ง
หลักสูตรสถานศึกษา

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้เด็กเล็ก และนักเรี ยนได้รับ
บริ การอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการที่ดี ได้รับอาหารครบ
ทั้ง 5 หมู่

เพือ่ ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับความรู้ใหม่ๆ เตรี ยมวางแผน
เตรี ยมเครื่ องมือในการพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- จัดบริ การอาหารกลางวัน
34,728,000 34,728,000 34,728,000
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้แก่
(เงินอุดหนุนทัว่ ไป)
เด็กเล็ก และนักเรี ยนระดับชั้น
อนุบาล- ป.6 โรงเรี ยนในสังกัด
จานวน 11 โรงเรี ยน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 11 แห่ง
เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่
ปรับปรุ งหลักสูตรสถานศึกษา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กเล็ก และนักเรี ยนได้รับ
บริ การอาหารกลางวันที่มี
คุณค่าทางโภชนาการที่ดี
ได้รับอาหารครบทั้ง 5 หมู่

สานักการศึกษา

220,000
220,000
220,000 จานวน ครู และบุคลากรทางการ
โรงเรี ยน ศึกษาได้รับความรู ้ใหม่ๆ
(เงินอุดหนุนทัว่ ไป)
สามารถเตรี ยมวางแผน
และเตรี ยมเครื่ องมือในการ
พัฒนางานให้มีประสิทธิ

สานักการศึกษา

(โอนหักผลักส่ ง)

(โอนหักผลักส่ ง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรี ยน

- เพือ่ ให้ผเู้ รี ยนมีความกระตือรื อร้น
แสวงหาความรู้และฝึ กปฏิบตั ิ
เพือ่ ให้เกิดความรู้ตามศักยภาพ
ความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน
โดยใช้การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต
- เพือ่ ให้ผเู้ รี นได้รับข่าวสารความรู้
ที่ทนั สมัยและตามความสนใจ

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็ วสูง
ดังนี้
1 .ระบบ ADSL
2. ระบบ WiFi
ในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล
ทั้ง 11 แห่ง

184,800
184,800
184,800
(เงินอุดหนุนทัว่ ไป)

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/
ปรับปรุ งห้องสมุดโรงเรี ยน

- เพือ่ ให้นกั เรี ยนใช้ห้องสมุดในการ
แสวงหาความรู้มากขึ้น
- เพือ่ ส่งเสริ มและปลูกฝังให้นกั เรี ยน
รักการอ่าน

พัฒนาห้องสมุดของโรงเรี ยน
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
11 โรงเรี ยน

1,100,000 1,100,000 1,100,000
(เงินอุดหนุนทัว่ ไป)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ภาพ
- ผูเ้ รี ยนมีความกระตือ
รื อร้นแสวงหาความรู้ และ
ฝึ กปฏิบตั ิเพือ่ ให้เกิดความ
รู้ตามศักภาพ ความถนัด
และความสนใจของผู้
เรี ยน โดยใช้การสืบค้น
จากอินเตอร์เน็ตความเร็ วสูง
- ผูเ้ รี ยนได้รับข่าวสาร
ความรู้ที่ทนั สมัย
- นักเรี ยนใช้ห้องสมุด
ในการแสวงหาความรู้
มากขึ้น
- นักเรี ยนมีนิสยั รักการอ่าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักการศึกษา
(โอนหักผลักส่ ง)

สานักการศึกษา
(โอนหักผลักส่ ง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- เพือ่ สร้างเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู้
และการใช้ห้องสมุด
- เพือ่ ให้กระบวนการเรี ยนการสอน
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู้ของโรงเรี ยน

- เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้ ฝึ กปลูก
จิตสานึกให้เกิดความสนใจใฝ่ หา
ความรู้อยูเ่ สมอ
เพือ่ ให้พนักงานครู ในสังกัด

5) ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โรงเรี ยนเทศบาล ฯได้รับการพัฒนา
ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ตาแหน่งงาน
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
- เพือ่ ให้โรงเรี ยนเป็ นฐานในการ

สร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้
ในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล
11 แห่ง
พนักงานครู ในสังกัดโรงเรี ยน
เทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรี ยน

550,000
550,000
550,000
(เงินอุดหนุนทัว่ ไป)
1,605,000

1,605,000

1,605,000

(เงินอุดหนุนทัว่ ไป)

จานวนไม่นอ้ ยกว่า 500 คน
- จัดรู ปแบบการศึกษาตลอด

11,000,000 11,000,000 11,000,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีใน
การเรี ยนรู้และการใช้
ห้องสมุด
- มีการพัฒนากระบวน
การเรี ยนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
นักเรี ยนได้เรี ยนรู้ ปลูกจิต
สานักให้เกิดความสนใจ
ใฝ่ หาความรู้อยูเ่ สมอ
พนักงานครู เทศบาลได้
รับการพัฒนาในการปฏิบตั ิ
งานของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- โรงเรี ยนสามารถจัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักการศึกษา
(โอนหักผลักส่ ง)

สานักการศึกษา
(โอนหักผลักส่ ง)

สานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

การจัดการศึกษา โดยใช้
พัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษา
โรงเรี ยนเป็ นฐานในการ
ตลอดชีวิต
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) - เพือ่ ให้โรงเรี ยนมีศกั ยภาพและมี
ความคล่องตัวในการจัดการศึกษา
พัฒนาคุณภาพของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเป็ น
เลิศตามศักยภาพและอัจฉริ ยาภาพ
ของแต่ละบุคคล
7) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ ง/ - เพือ่ ปรับปรุ งซ่อมแซมและทาสี
อาคารเพือ่ ให้มีสภาพที่เหมาะสม
ซ่อมแซมอาคารเรี ยนและ
และปลอดภัย สาหรับโรงเรี ยนในสังกัด
อาคารประกอบ
เทศบาลนครขอนแก่น
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู - เพือ่ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ผูด้ ูแลเด็กของศูนย์พฒั นา
พัฒนาครู ผดู้ ูแลเด็ก

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
ชีวิต เพือ่ พัฒนาคุณภาพเด็ก
เยาวชน และประชาชน
ในท้องถิ่น

- เพือ่ ปรับปรุ ง/ซ่อมแซม
อาคารเรี ยนและอาคารประกอบ
โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น 11 แห่ง
- ครู ผดู้ ูแลเด็กได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ในทักษะ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(เงินอุดหนุนทัว่ ไป)

2,200,000

2,200,000

2,200,000

58,000

58,000

58,000

(เงินอุดหนุนทัว่ ไป)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การศึกษาตลอดชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ
- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น
มีความเป็ นเลิศตามศักย
ภาพและอัจฉริ ยาภาพ
ของแต่ละบุคคล

(โอนหักผลักส่ ง)

สิ่ งก่อสร้างภายในโรงเรี ยน
ได้รับการดูแลให้มีสภาพ
ที่ดี มีความปลอดภัย

สานักการศึกษา

ครู ผดู้ ูแลเด็กได้รับการ
พัฒนาในการปฏิบตั ิงาน

สานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เด็กเล็ก
9) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
เพือ่ ป้ องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
10) ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับ
นักเรี ยนยากจน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

วิชาชีพตน
- เพือ่ ให้นกั เรี ยนที่กาลังอยูใ่ นวัยเรี ยน
มีความสนใจในการเรี ยน ไม่มวั่ สุม
หรื อข้องเกี่ยวกับยาเสพติด

- จัดกิจกรรม หรื ออบรม
โครงการต่อต้านยาเสพติด
โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
11 แห่ง
- เพือ่ สนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐาน
- นักเรี ยนที่บิดา/มารดา/
ให้แก่นกั เรี ยนที่บิดา/มารดา/ผูป้ กครอง ผูป้ กครอง มีรายได้เฉลี่ยต่อ
มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรื อน ไม่เกิน
ครัวเรื อน ไม่เกิน 40,000 บาท
40,000 บาทต่อปี และกาลังศึกษา
ต่อปี และกาลังศึกษาอยูร่ ะดับ
อยูร่ ะดับชั้น ป.1 - ม.3 ในโรงเรี ยน
ชั้น ป.1 - ม.3 โรงเรี ยนสังกัด
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
เทศบาลนครขอนแก่นให้ได้
รับการสนับสนุนค่าปัจจัยพื้น
ฐานสาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายใน

201,000
201,000
201,000
(เงินอุดหนุนทัว่ ไป)

631,000
631,000
631,000
(เงินอุดหนุนทัว่ ไป)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ของตนเองอย่างมีประสิทธิ
ภาพ
นักเรี ยนไม่มีการมัว่ สุม
เกี่ยวกับยาเสพติด
- นักเรี ยนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักการศึกษา
และโรงเรี ยนในสังกัด

เทศบาล
สานักการศึกษา
(โอนหักผลักส่ ง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การเรี ยน
25 โครงการสนับสนุนค่ าใช้ จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน ประกอบด้ วย
1) ค่าจัดการเรี ยนการสอน(รายหัว)
1.1) รายหัว
- เพือ่ สนับสนุนค่าจัดการเรี ยนการ
สอน (รายหัว) ให้แก่โรงเรี ยนใน
สังกัดเทศบาลทั้ง 11 แห่ง ในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.2) รายหัวส่วนเพิม่

- เพือ่ สนับสนุนค่ารายหัวส่วนเพิม่

นักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด
26,369,425 26,369,425 26,369,425
เทศบาลนครขอนแก่น 11 แห่ง
(เงินอุดหนุนทัว่ ไป)

นักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด

954,225

954,225

954,225

นักเรี ยนตั้งแต่ระดับอนุบาล สานักการศึกษา
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โอนหักผลักส่ง)
ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยน
สังกัดเทศบาล ได้รับการ
สนับสนุนค่าจัดการเรี ยน
การสอน(รายหัว) อย่าง
ทัว่ ถึง
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา สานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(เงินอุดหนุนทัว่ ไป)

(Top Up)

(Top Up) ให้แก่โรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาลมีจดั การศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาตอนต้น โดยได้เพิม่ จากค่า
รายหัวปกติคนละ 500 บาท

เทศบาลนครขอนแก่น

2) ค่าหนังสือเรี ยน

- เพือ่ สนับสนุนค่าหนังสือเรี ยนให้
แก่โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล 11 แห่ง
ที่จดั การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น 11 แห่ง

7,558,737 7,558,737 7,558,737
(เงินอุดหนุนทัว่ ไป)

- เพือ่ สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรี ยน
นักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด
ให้แก่โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล 11 แห่ง เทศบาลนครขอนแก่น 11 แห่ง
ที่จดั การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

4,114,190 4,114,190 4,114,190
(เงินอุดหนุนทัว่ ไป)

3) ค่าอุปกรณ์การเรี ยน

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยน
สังกัดเทศบาล ได้รับการ
สนับสนุนค่ารายหัวส่วน
เพิม่ จากปกติคนละ 500
บาท
นักเรี ยนตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยน
สังกัดเทศบาล ได้มีหนังสือ
เพือ่ ใช้ประกอบการเรี ยน
อย่างเพียงพอ
นักเรี ยนตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(โอนหักผลักส่ ง)

สานักการศึกษา
(โอนหักผลักส่ ง)

สานักการศึกษา
(โอนหักผลักส่ ง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) ค่าเครื่ องแบบนักเรี ยน

5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

- เพือ่ สนับสนุนค่าเครื่ องแบบนักเรี ยน นักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด
ให้แก่โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล 11 แห่ง เทศบาลนครขอนแก่น 11 แห่ง
ที่จดั การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,139,960 4,139,960 4,139,960
(เงินอุดหนุนทัว่ ไป)

- เพือ่ สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้แก่โรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาล 11 แห่ง ที่จดั การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

3,833,084 3,833,084 3,833,084
(เงินอุดหนุนทัว่ ไป)

นักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น 11 แห่ง

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
สังกัดเทศบาล ได้มีอุปกรณ์
การเรี ยนอย่างเพียงพอ
นักเรี ยนตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยน
สังกัดเทศบาล ได้มีเครื่ อง
แบบนักเรี ยนเพือ่ ใช้ร่วม
กิจกรรมการเรี ยนอย่าง
เพียงพอ
นักเรี ยนตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยน
สังกัดเทศบาล ได้รับการ
ส่งเสริ มและสนับสนุน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักการศึกษา
(โอนหักผลักส่ ง)

สานักการศึกษา
(โอนหักผลักส่ ง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีอุปกรณ์การเรี ยน
สาหรับเรี ยนอย่างเพียงพอ

26 โครงการอาหารเสริ ม (นม)

- เพือ่ จัดอาหารเสริ ม (นม) สาหรับ
เด็กเล็ก นักเรี ยนอนุบาล นักเรี ยนชั้น
ป.1 - ป.6 โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
และศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในสังกัดเทศ
บาล

- จัดหาอาหารเสริ ม (นม) ให้กบั 16,727,300 16,258,796 16,258,796
เด็กเล็ก นักเรี ยนอนุบาล นักเรี ยน
(เงินอุดหนุนทัว่ ไป)
ชั้นป.1 - ป.6 โรงเรี ยนใน
สังกัดเทศบาล 11 แห่ง และ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก 11 ศูนย์

เด็กเล็ก นักเรี ยนอนุบาล
และนักเรี ยนระดับประถม
ศึกษา ได้รับบริ การอาหาร
เสริ ม (นม)

สานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

27 โครงการส่งเสริ มการเรี ยนรู้
เชิงสร้างสรรค์

- เพือ่ เป็ นกิจกรรมทางเลือกสาหรับ
เยาวชนและครอบครัว
- เพือ่ จัดกิจกรรมส่งเสริ มสันทนาการ
สาหรับเยาวชน
- เพือ่ สร้างเครื อข่ายการศึกษาทาง
เลือกสาหรับเยาวชน

28 โครงการสร้างสังคมแห่ง
การอ่าน

- เพือ่ สนับสนุนความร่ วมมือของ
ครอบครัว ชุมชน ให้เติบโตขึ้น
อย่างเต็มศักยภาพ
- เพือ่ รณรงค์ให้ชุมชนและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความ
สาคัญของพัฒนาการศึกษาเด็ก
- เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริ มการ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
- เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลฯ เข้าร่ วมกิจกรรม
- ผูป้ กครองในเขตเทศบาลฯ
- ผูน้ าชุมชนและกลุ่มอาสา
สมัครในชุมชน
- อาสาสมัครเยาวชนในเขต
เทศบาลฯ และประชาชนทัว่ ไป
- ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สานัก
1,504,400 1,504,400 1,504,400 จานวน - เป็ นกิจกรรมทางเลือก
ผูเ้ ข้าร่ วม สาหรับเยาวชนและครอบครัว การศึกษา
- สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
สันทนาการสาหรับเยาวชน
- มีเครื อข่ายการศึกษา
ทางเลือกสาหรับเยาวชน
ในเขตเทศบาลฯ
สานัก
1,986,000 1,986,000 1,986,000 จานวน - เด็กและเยาวชนในครอบ
ผูเ้ ข้าร่ วม ครัว ชุมชน ให้เติบโตขึ้น
การศึกษา
อย่างเต็มศักยภาพ
- ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตระหนักถึงความ
สาคัญของพัฒนาการ
การศึกษาเด็กและเยาวชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

29 โครงการอบรมฟื้ นฟู
เยียวยาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กเยาวชนชาย
ขอบในสังคมเมือง

วัตถุประสงค์
พัฒนาแหล่งทรัพยากรในการอ่าน
- เพือ่ จัดการศึกษาเรี ยนรู้ให้กบั เด็ก
เยาวชนชายขอบในสังคมเมืองใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้เกิด
การเรี ยนรู้ พัฒนาตนเอง และเห็น
คุณค่าของตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม
- เพือ่ พลิกฟื้ นพลังทางลบเปลี่ยน
เป็ นพลังทางบวกของกลุ่มเด็กเยาวชน
ชายขอบในสังคมเมือง และพัฒนา
ไปเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงที่มีจิต
อาสาในการริ เริ่ มสร้างสรรค์กิจกรรม
ที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
- เพือ่ เปิ ดโอกาสให้เด็กเยาวชนชายขอบ
ชายขอบในสังคมเมืองได้เริ่ มต้นชีวิตใหม่

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา

เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส
เด็กเร่ ร่อน เด็กกลุ่มเสี่ ยง
ซึ่ งในที่น้ ีขอเรี ยกรวม ๆ ว่า
“เด็กชายขอบในสังคมเมือง”
จานวน 300 คน
(ฝ่ ายการศึกษานอกระบบ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

342,500

จานวน เด็กเยาวชนชายขอบใน

342,500

342,500

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เด็ก

สังคมเมืองในเขตเทศบาลฯ
ชายขอบ เกิดการเรี ยนรู ้ผ่านกระบวน
ที่เข้าร่ วม การที่เหมาะสม จนสามารถ
พัฒนาตนเอง และเห็น
คุณค่าของตนเอง ผูอ้ ื่น
และสังคม
- เด็กเยาวชนชายขอบใน
สังคมเมืองจานวน ไม่นอ้ ยกว่า

30 คนได้รับโอกาสในการ
เริ่ มต้นชีวิตใหม่ จนสามารถ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสติ มีปัญญา
มีเป้ าหมายในชีวิต อันจะ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

30 โครงการ Book Bike

วัตถุประสงค์
ให้สามารถดาเนินชีวิตอย่างมีสติ
มีปัญญา มีเป้ าหมายในชีวิต อันจะ
นาไปสู่ อาชีพสุจริ ต และมีเส้นทาง
ดาเนินชีวิตในทางที่ดีที่เหมาะสม
ต่อไป
- เพือ่ ขยายพื้นที่สงั คมรักการอ่าน
ลงในชุมชน
- เพือ่ กระจายหนังสือเข้าสู่ ชุมชน
- เพือ่ เป็ นการนาโอกาสให้เด็กใน
ชุมชนเข้าถึงหนังสือ
- เพือ่ พัฒนาเด็กด้วยการอ่าน
- เพือ่ ให้ผนู้ าสามารถสื่ อสารสร้าง
ความเข้าใจในชุมชนเรื่ องการ
พัฒนาเด็กด้วยการอ่าน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นาไปสู่ การมีอาชีพที่สุจริ ต
และมีเส้นทางดาเนินชีวิต
ในทางที่ดีที่เหมาะสม
ต่อไป
- รถ Book Bike ให้บริ การ
จานวน 2 คัน
- เด็กในชุมชนในเขตเทศบาล
นครขอนแก่นสามารถเข้าถึง
หนังสือ

396,000

396,000

396,000

จานวน

- มีห้องสมุดเด็กที่พร้อมให้
ผูเ้ ข้าร่ วม บริ การเด็กเพิม่ ขึ้น
- เด็ก เยาวชนและครอบครัว
ได้รับโอกาสเข้าถึงสื่ อและ
หนังสือเพือ่ การเรี ยนรู้ที่ดี
- ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล
นครขอนแก่นและใกล้เคียง
เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา
เด็กด้วยการอ่าน

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

31 โครงการจัดกิจกรรมนาเสนอ - เพือ่ เป็ นการพัฒนากระบวนการ
นวัตกรรมทางการศึกษาครู
การจัดกิจกรรมเรี ยนรู้ของครู ศูนย์
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในสังกัด พัฒนาเด็กเล็ก ที่เอื้อต่อการปรับ
เทศบาลนครขอนแก่น
เปลี่ยนพฤติกรรมเด็กกับพัฒนาการ
ตามวัย
- เพือ่ เป็ นการพัฒนาระบบการเรี ยน
การสอนของระดับก่อนปฐมวัย
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เพือ่ เป็ นการเปิ ดเวทีแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ผลงาน สื่ อ นวัตกรรม ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
- ครู ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในสัง
กัดเทศบาลนครขอนแก่น
จานวน 34 คน
- เด็กเล็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
ทั้ง 11 แห่ง จานวน 610 คน
- คณะกรรมาธิการเมล็ดพันธุ์
แห่งการเรี ยนรู้ศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 30 คน
รวมจานวนทั้งหมด 674 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
85,000
85,000
85,000 จานวน - คณะครู ศูนย์พฒั นา
นวัตกรรม เด็กเล็กได้พฒ
ั นากระบวน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเด็กเล็กอย่าง
เหมาะสมตามวัย
- คณะครู ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กมีการพัฒนาระบบ
การเรี ยนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
- คณะครู ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กมีเวทีในการแลก
เปลี่ยนเรี ยนรู้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

32 โครงการพัฒนาบริ หารจัดการ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น
1. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันสาคัญ
ต่างๆ ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
- เพือ่ ส่งเสริ มให้เด็กได้ออกกาลัง กาย และเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน
- เพือ่ ส่งเสริ มความร่ วมมือ และสาย
สัมพันธ์ระหว่างครู กบั ผูป้ กครอง
- เพือ่ ให้เด็กได้ร่วมสืบสานศิลปะ
วัฒนธรรมไทย
- เพือ่ ให้เด็กได้รู้จกั และมีโอกาส
ร่ วมทาบุญในวันสาคัญทางพระ
พุทธศาสนา
- เพือ่ ฝึ กให้เด็กใช้กล้ามเนื้อมือได้
คล่องแคล่ว
- เพือ่ ให้เด็กมีสายสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
เด็ก ผูป้ กครองและครู ผดู้ ูแลเด็ก

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ โดยมี
เด็กเล็ก ผูป้ กครอง และผูด้ ูแลเด็ก
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 800 คน
- กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ของ
ศูนย์พมั นาเด็กเล็ก เช่น วันเด็ก,
วันไหว้ครู , วันแม่, วันพ่อ ฯลฯ
เด็กเล็ก ผูป้ กครอง และ
ผูด้ ูแลเด็ก
- กิจกรรมครัวหรรษา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สานัก
576,000
576,000
576,000 จานวน - ส่งเสริ มความร่ วมมือ
ผูเ้ ข้าร่ วม และสายสัมพันธ์ ระหว่าง
การศึกษา
ครู ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ทั้ง 11 ศูนย์
- เด็กเล็กมีพฒั นาการทั้ง
ทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญา
- เด็กเล็กได้ร่วมสืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรมไทย
- เด็กรู้จกั และมีโอกาสร่ วม
ทาบุญในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
- ส่งเสริ มสายสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างเด็ก ผูป้ กครอง ครู

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

33 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

วัตถุประสงค์
- เพือ่ ส่งเสริ มและปลูกฝังให้เด็ก
และเยาวชนในท้องถิ่นตลอดจน
ประชาชนทัว่ ไปได้เห็นคุณค่าของ
การกีฬารักการออกกาลังกายโดยใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- เพือ่ ฝึ กฝนทักษะการเล่นกีฬาที่
ถูกต้อง รู้จกั การแก้ปัญหามีความ
มัน่ ใจในตัวเอง มีวินยั มีน้ าใจ
- เพือ่ เป็ นการป้ องกันปัญหาการใช้
ยาเสพติดโดยการดึงความสนใจ
ของเด็กเยาวชน, ประชาชนทัว่ ไป
สู่ เรื่ องการกีฬาและการออกกาลังกาย

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
- จัดการแข่งขันฟุตซอล
- จัดการแข่งขันบาสเกตบอล
ประชาชนทัว่ ไป
- จัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
- จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ
- จัดการแข่งขันฟุตบอล
- จัดการแข่งขันวอลเล่ยบ์ อล
- จัดการแข่งขันเปตอง
สาหรับเยาวชนและประชาชน
ทัว่ ไป

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
478,400
478,400
478,400 จานวน - เยาวชนและประชาชน
ผูเ้ ข้าร่ วม ทัว่ ไปมีสุขภาพร่ างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง
- เยาวชนและประชาชน
ทัว่ ไป เกิดความรัก,สามัคคี
ในหมู่คณะและรู้จกั การ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา
และออกกาลังกาย
- เป็ นการนาเด็กเยาวชน
และประชาชน ออกห่างจาก
อบายมุข และยาเสพติด
พร้อมสร้างทักษะด้านกีฬา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

34 โครงการส่งเสริ มและพัฒนา
กีฬานักเรี ยนโรงเรี ยนใน

วัตถุประสงค์
- เพือ่ ส่งเสริ มและพัฒนากีฬา
นักเรี ยนโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลฯ

สู่ ความเป็ นเลิศ ให้เป็ นที่ยอมรับใน
ด้านศักยภาพและสมรรถภาพ
ประสิทธิภาพของนักเรี ยนในสังกัด
เทศบาลฯ
- เพือ่ ส่งเสริ มสร้างสุขภาพพลา นามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง
- เพือ่ ส่งเสริ มให้นกั กีฬารู้จกั การ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
35 โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรี ยนใน - เพือ่ พัฒนาทักษะการกีฬาของ
สังกัดเทศบาลนคร
นักเรี ยนเทศบาลนครขอนแก่น
ขอนแก่น
- เพือ่ ส่งเสริ มสร้างสุขภาพพลา นามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลฯ
จานวน 11 แห่ง ประกอบด้วย
โรงเรี ยนสวนสนุก, วัดกลาง
หนองคู ,บ้านโนนทัน ,หนองใหญ่

บ้านโนนหนองวัด, โนนชัย,
สามเหลี่ยม, หนองแวง, บ้านตูม
บ้านศรี ฐาน

- จัดการแข่งขันกีฬา 12 ชนิด
และมี 5 รุ่ น อายุ ดังนี้
รุ่ นอายุ 10,12,14,16,18 ปี
- นักเรี ยนเทศบาลทั้ง 11 โรง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
140,000
140,000
140,000 จานวน - ได้นกั กีฬาตัวแทนเทศบาล
สานัก
การศึกษา
สถาน นครขอนแก่น
ศึกษา - ได้สนองนโยบายของรัฐบาล (โอนหักผลักส่ ง)
ที่เข้าร่ วม และกรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น
- ได้รับประสบการณ์ในการ
แข่งขัน
- ได้ความรักความสามัคคี
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
4,500,000

4,500,000

4,500,000

จานวน

- ได้นกั กีฬาตัวแทน
ผูเ้ ข้าร่ วม เทศบาลนครขอนแก่น
- ได้สนองนโยบายของ
รัฐบาลและกรมส่งเสริ ม

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
- เพือ่ ส่งเสริ มให้นกั กีฬารู้จกั การ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- เพือ่ คัดเลือกตัวแทนเทศบาลฯ เข้า
ร่ วมแข่งขันกีฬาระดับภาคฯ และ
ระดับประเทศ
-เพือ่ ส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลและกรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น

36 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การใช้ภาษาและเรี ยนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- ได้นกั กีฬาตัวแทนเทศบาล
นครขอนแก่น จานวน 600 คน
- เข้าค่ายเก็บตัวฝึ กซ้อมเตรี ยม
ไปแข่งขันกีฬานักเรี ยน อปท.
รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ
- เข้าร่ วมการแข่งขันกีฬารอบ
คัดเลือก ระดับภาคและระดับ
ประเทศ

- เทศบาลนครขอนแก่น ตระหนักถึง เด็ก เยาวชน และประชาชน
ความสาคัญในการเตรี ยมความพร้อม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เพือ่ เปิ ดประเทศเข้าสู่ การเป็ นประชาคม จานวน 4 เขต
อาเซียน และการพัฒนาขีดความสามารถ

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การปกครองท้องถิ่น
- ได้รับประสบการณ์ใน
การแข่งขัน
- ได้ความรักความสามัคคี
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
- นาชื่อเสียงมาสู่ เทศบาล
นครขอนแก่น

200,000

200,000

200,000

จานวน 1. เด็ก เยาวชน และ
ผูเ้ ข้าร่ วม ประชาชนทัว่ ไป

นครขอนแก่น มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของประชากรให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้น โดยให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทัว่ ไป จึงดาเนินการจัด
กิจกรรมให้ขอ้ มูล ความรู้ ในการใช้ภาษา
และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
อาเซียน แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทัว่ ไปในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้
มีความพร้อมและศักยภาพในการเป็ น
พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ การเป็ น
ประชาคมอาเซียนต่อไป

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาคมอาเซียนใน
บริ บทต่างๆ ที่ครอบคลุม
3 เสาหลักอาเซียน
2. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทัว่ ไป
มีความเข้าใจถึงนัยสาคัญ
ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพือ่ เป็ นฐานแห่ง
แห่งการพัฒนาประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
3. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทัว่ ไป
ตระหนักและตื่นตัวใน
การพัฒนาตนเองเพือ่ ให้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

37 โครงการจัดอบรมส่งเสริ ม
- เพือ่ ส่งเสริ มให้เด็ก และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เยาวชนในเขต เทศบาลนคร
(5+1 มีวินยั ,อดทน,รับผิดชอบ, ขอนแก่น มีคุณลักษณะอันพึง
กตัญญู, เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และ ประสงค์ ได้แก่ มีวินยั มีความ
สานึกรักท้องถิ่น)
อดทน มีความรับผิดชอบ มี
ความกตัญญู มีความเอื้อเฟื้ อ
เผื่อแผ่ และมีความสานึกรักท้องถิ่น
- เพือ่ ให้เด็กและเยาวชน
สามารถดาเนินชีวิตอยูใ่ นสังคม
ได้อย่างมีความสุข

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

- เด็ก และเยาวชนในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

260,000

260,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีความรู้ความสามารถ
และพัฒนาตนเองสู่ การ
เป็ นประชาคมอาเซียน
260,000 จานวน - เด็กและเยาวชนในเขต
ผูเ้ ข้าร่ วม เทศบาลนครขอนแก่น มี
วินยั มีความอดทน มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคม รู้จกั กตัญญูต่อผูม้ ี
พระคุณ รู้จกั ให้ มีความเอื้อ
เฟื้ อเผื่อแผ่ และมีจิตสานึก
รักท้องถิ่น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานัก
สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

38 โครงการจัดการเรี ยนการสอน เพือ่ เป็ นค่าสนับสนุนการจัดการเรี ยน
เด็กปฐมวัย (รายหัว)
การสอนสาหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ

39 โครงการการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เปิ ดโลกออทิสติก

- เพือ่ เสริ มสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ความตระหนักรู้ในการให้ความ
ช่วยเหลือพัฒนาการจัดการศึกษา
แก่บุคคลออทิสติก
- เพือ่ เพิม่ พูนความรู้และทักษะ
ใหม่ๆในการให้ความช่วยเหลือ
บุคคลออทิสติก
- เพือ่ ผักดันและกระตุน้ ให้เกิดการ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11
ศูนย์ ได้รับการสนับสนุน
วัสดุ สื่ อการเรี ยนการสอน
ในการจัดการเรี ยนรู้
- ผูบ้ ริ หารระดับสูงของสถาบัน
อุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน
- คณะกรรมการภาคีเครื อข่าย
การดูแลบุคคลออทิสติกจังหวัด
ขอนแก่น
- ผูป้ กครองบุคคลออทิสติก
ทั้งหมดจานวน 300-350 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
892,500
892,500
892,500 จานวน เด็กเล็กได้รับการสนับ
เด็กปฐมวัย สนุนวัสดุ สื่ อการเรี ยน
(เงินอุดหนุนทัว่ ไป)
ที่ได้รับ การสอน ในการจัดการ
การสนับ เรี ยนรู ้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา
(โอนหักผลักส่ ง)

สนุน

50,000
เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น

จานวน

- ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาได้รับ
ผูเ้ ข้าร่ วม ความรู ้และทักษะในการ
ประชุม ช่วยเหลือพัฒนาและจัดการ
ศึกษาสาหรับบุคคลออทิสติก
- ผูป้ กครองเด็กออทิสติกมี
ความรู้ความเข้าใจในสิทธิ
และประโยชน์ที่จะได้รับ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการ

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

40 โครงการการศึกษาพิเศษ
มารี ยน์ ิรมล

41 โครงการศูนย์เยาวชนและ
ครอบครัวเทศบาลนคร
ขอนแก่น

วัตถุประสงค์
จัดการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมสาหรับ
คนพิการ
- เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้มีอาหารรับ
ประทานครบ 5 หมู่ ตลอดปี การศึกษา
- เพือ่ สนับสนุนจัดกิจกรรมสวน
สมุนไพร และผักปลอดสารพิษ
- เพือ่ สร้างเสริ มและให้กาลังใจ
คณะครู และบุคลากรในการปฏิบตั ิ
พัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษ
ในโรงเรี ยน
- เพือ่ เป็ นศูนย์เรี ยนรู้และส่งเสริ ม
กิจกรรมทางเลือกสาหรับเยาวชน
- เพือ่ สร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู้

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

- นักเรี ยนโรงเรี ยนมารี ยน์ ิรมล
จานวน 84 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

60,000
เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

พัฒนาและการศึกษาสาหรับ
บุคคลออทิสติก
จานวน - นักเรี ยนในโรงเรี ยนการ
ผูเ้ ข้าร่ วม ศึกษาพิเศษมารี ยน์ ิ รมล
ได้รับประทานครบ 5 หมู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานัก
การศึกษา

- นักเรี ยนได้เรี ยนรู้การ
ปลูกพืชสมุนไพรและผัก
ปลอดสารพิษ

เด็กและเยาวชน ประชาชน
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

2,764,600
เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น

- เด็ก เยาวชน และประชาชน
เด็กและ มีศูนย์การเรี ยนรู ้ เพือ่ ทา
เยาวชน กิจกรรมทางเลือกตาม
ที่เข้ารร่ วม ความสนใจ
จานวน

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

42 โครงการศูนย์สร้างโอกาส
เด็กและเยาวชน(บ้านเรา)
เทศบาลนครขอนแก่น

วัตถุประสงค์

3.1 เพือ่ ให้เด็กและเยาวชน
ชายขอบในสังคมเมืองได้รับ
การช่วยเหลือดูแลฟื้ นฟูจิตใจ
และได้รับการศึกษาเรี ยนรู้
เกิดการพัฒนาตนเอง เห็นคุณค่า
ของตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม
3.2 เพือ่ พลิกฟื้ นพลังด้านลบ
ของเด็กเยาวชนชายขอบให้กลับ
มาเป็ นพลังด้านบวกจนสามารถ
เปลี่ยนแปลงตนเองเป็ นคนดี
ของสังคมหรื อเป็ นผูน้ าการ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

เด็ก เยาวชนนอกระบบ
การศึกษา เด็กยากจน
เด็กด้อยโอกาส เด็กเร่ ร่อน
เด็กกลุ่มเสี่ ยง ซึ่ งในที่น้ ี
ขอเรี ยกรวมๆ ว่า
"เด็กชายขอบในสังคม
เมือง" จานวน 300 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

350,000
เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น

ตัวชี้วดั
(KPI)

จานวน
เด็กและ
เยาวชน
ที่เข้ารร่ วม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- มีเครื อข่ายเข้าร่ วมจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้แก่
เด็กและเยาวชน
1. เด็กเยาวชนชายขอบ
ในสังคมเมืองเขตเทศ
บาลนครขอนแก่น
เกิดการเรี ยนรู้ผ่าน
กระบวนการที่เหมาะสม
จนสามารถพัฒนาตนเอง
และเห็นคุณค่าของตน
เอง ผูอ้ ื่น และสังคม
2.พลังทางลบของเด็ก
เยาวชนชายขอบใน
สังคมเมือง ถูกพลิกฟื้ น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
เปลี่ยนแปลงที่มีจิตอาสาในการ
ริ เริ่ มสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
3.3 เพือ่ สร้างโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนชายขอบในสังคมเมือง
ได้เริ่ มต้นชีวิตใหม่ ให้มีการ
ศึกษา มีอาชีพที่เหมาะสม และ
ให้สามารถดาเนินชีวิตอย่างมี
สติ มีปัญญา มีเป้ าหมายในชีวิต
อันจะนาไปสู่ การมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีต่อไป

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เป็ นพลังด้านบวก
สามารถริ่ เริ่ มสร้างสรรค์
สิ่ งดีงาม และพัฒนา
ตนเองไปเป็ นผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงที่มีจิตอาสา
ในการริ่ เริ่ มสร้างสรรค์
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์
ต่อชุมชนท้องถิ่น
3. เด็กเยาวชนชายขอบ
ในสังคมเมือง จานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 30 คน ได้รับ
โอกาสในการเริ่ มต้นชีวิต
ใหม่ จนสามารถดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสติ มีปัญญา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
มีเป้ าหมายในชีวิต
อันจะนาไปสู่ การมีอาชีพ
ที่สุจริ ตและมีเส้นทาง
ดาเนินชีวิตในทางที่ดี
เหมาะสมต่อไป

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

43 โครงการทาสีอาคาร 5 และ
อาคาร 7

วัตถุประสงค์
เพือ่ ปรับปรุ งสภาพ
แวดล้อมที่อยูร่ อบ ๆ ตัว
ผูเ้ รี ยน ทั้งที่เป็ นรู ปธรรม
และนามธรรม ส่งผลต่อ
ผูเ้ รี ยน ทั้งทางบวกและ
ทางลบ และมีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยน เช่น ห้องเรี ยน
ที่ถูกสุขลักษณะมีแสงสว่าง
พอเพียง สะอาด สงบ
อากาศถ่ายเท มีส่ิ งอานวย
ความสะดวกที่มีคุณภาพ
เหมาะสมและสนับสนุน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
ด้านปริ มาณ
อาคารเรี ยน 5 และ
อาคารเรี ยน7 จานวน
2 อาคาร
ด้านคุณภาพ
นักเรี ยนมีบรรยากาศ
และสิ่ งแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา
ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
900,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน นักเรี ยนมีบรรยากาศ
อาคาร และสิ่ งแวดล้อม
ที่ทาสี ภายในสถานศึกษา

ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรี ยนเทศบาล
สวนสนุก

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

44 โครงการรื้ อถอนอาคารเรี ยน 2

วัตถุประสงค์
การเรี ยนรู้ มีบรรยากาศใน
การเรี ยนที่เหมาะสมกับ
การจัดการเรี ยนการสอน
เพือ่ ปรับปรุ งสภาพ
แวดล้อมที่อยูร่ อบ ๆ ตัว
ผูเ้ รี ยน ทั้งที่เป็ นรู ปธรรม
และนามธรรม ส่งผลต่อ
ผูเ้ รี ยนทั้งทางบวกและ
ทางลบและมีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยน และมีความ
ปลอดภัย

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

ด้านปริ มาณ
อาคารเรี ยน 2
ด้านคุณภาพ
นักเรี ยนและบุคลากร
ของโรงเรี ยนเทศบาล
สวนสนุกได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

2,000,000

จานวน นักเรี ยนมีบรรยากาศ

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

อาคาร และสิ่ งแวดล้อม
ที่ร้ื อ ภายในสถานศึกษา
ถอน ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้

ของผูเ้ รี ยน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โรงเรี ยนเทศบาล
สวนสนุก

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

45 โครงการก่อสร้างอาคารเรี ยน
ค.ส.ล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง

46 โครงการเข้าค่ายวงโยธวาฑิต

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้นกั เรี ยน ครู
มีอาคารเรี ยน ห้องเรี ยน
ในปริ มาณที่เพียงพอต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน
ซึ่ งทดแทนอาคารเรี ยน
หลังเดิมที่ร้ื อถอนลงเนื่อง
จากหมดสภาพการใช้งาน
- เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีทกั ษะ
กระบวนการ การเรี ยนรู้ใน
เรื่ องการใช้เครื่ องดนตรี การ
แปรขบวน การเดินแถว การ
แสดง
- เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีระเบียบ
วินยั มีความรับผิดชอบ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
ด้านปริ มาณ
อาคารเรี ยน คสล.4 ชั้น
ใต้ถุนโล่ง
ด้านคุณภาพ
นักเรี ยนมีห้องเรี ยน
ที่เพียงพอต่อการ
จัดการเรี ยนการสอน
- นักเรี ยนเข้าค่ายกิจกรรมการ
เรี ยนรู้วงโยธวาฑิต จานวน 56
คน
- ครู เข้าร่ วมค่ายกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ วงโยธวาฑิต จานวน 3 คน
คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน นักเรี ยนมีอาคารเรี ยนที่
ห้อง เพียงพอ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรี ยนเทศบาล
สวนสนุก

เรี ยน

891,650

891,650

891,650 จานวน - นักเรี ยนมีทกั ษะ
โรงเรี ยนเทศบาล
ผูเ้ ข้า กระบวนการเรี ยนรู ้ใน
วัดกลาง
ร่ วม่ เรื่ องการใช้เครื่ องดนตรี
การแปรขบวนการเดินแถว
การแสดง
- นักเรี ยนมีระเบียบวินยั
มีความรับผิดชอบ ใช้เวลา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- เพือ่ เตรี ยมความพร้อม
สาหรับการประกวดแข่งขัน
วงโยธวาฑิตระดับภาค และ
ระดับประเทศ
- สะพานเชื่อมอาคาร 2
47 โครงการค่าก่อสร้างสะพานเชื่อม - เพือ่ ทาสะพานเชื่อม
กับอาคาร 6 ความยาวไม่น้อยกว่า
อาคาร (อาคาร 2 กับ อาคาร 6 , ระหว่างอาคาร
อาคาร 6 กับอาคาร 7)
- เพือ่ ความสะดวกในการติด 4 เมตร ความกว้าง 2 เมตร มีพ้ืนที่
ไม่นอ้ ยกว่า 8 ตารางเมตร
ต่อประสานงาน
- เพือ่ ความสะดวกในการ
- สะพานเชื่อมอาคาร 6 กันอาคาร
ทาการเรี ยนการสอน
7ความกว้าง 2 เมตร ความยาว
ไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร หรื อมีพ้นื ที่
ไม่นอ้ ยกว่า 12 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาล

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ว่างให้เป็ นประโยชน์
- นักเรี ยนมีความพร้อม
สาหรับการประกวด
แข่งขันระดับภาคและ
400,000

-

-

จานวน - โรงเรี ยนมีสถาน
สะพาน ที่สะดวก และเอื้อ
ที่เชื่ อม ต่อการเรี ยนการสอน
ต่อกับ - นักเรี ยนมีความ
อาคาร พึงพอใจ

โรงเรี ยนเทศบาล
วัดกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

48 โครงการพัฒนากระบวน
การเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
เพือ่ รองรับโลกอนาคต

49 โครงการพัฒนากระบวน
การเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
เพือ่ รองรับโลกอนาคต

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

-เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ - ค่าจัดอบรมสัมมนากระบวน
จัดการเรี ยนการสอน
การเรี ยนรู้แบบบูรณาการเป็ นค่า
อาหาร เครื่ องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
แบบบูรณาการ
-เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ - ค่าจัดอบรมสัมมนากระบวน
จัดการเรี ยนการสอน
การเรี ยนรู้แบบบูรณาการเป็ นค่า
อาหาร เครื่ องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
แบบบูรณาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000 จานวน -การจัดการเรี ยนการสอน โรงเรี ยนเทศบาล
ผูเ้ ข้า มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น บ้านหนองใหญ่
ร่ วม

-

200,000

200,000 จานวน -การจัดการเรี ยนการสอน โรงเรี ยนเทศบาล
ผูเ้ ข้า มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น บ้านหนองใหญ่
ร่ วม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

50 โครงการสร้างแหล่ง
เรี ยนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อีสาน

-เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรี ยนการสอน

-ก่อสร้างแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอีสาน

51 โครงการติดตั้งแผงกันแดด
อาคารอนุบาล

เพือป้ องกันแสงแดดเข้ามา ติดตั้งแผงกันแดดไม้ระแนง
รบกวนในเวลาดาเนินการจัด ขนาด 3 นิ้ว เว้น 1 นิ้ว ขนาด
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 80 ตารางเมตร
กิจกรรมการเรี ยนการสอน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน -โรงเรี ยนมีแหล่งเรี ยนรู ้
แหล่ง ภูมิปัญญาอีสาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองใหญ่

เรี ยนรู้

52 โครงการปรับปรุ งอาคารนาฏศิลป์ ปรับปรุ งอาคารนาฎศิลป์ ให้
ใช้งานได้และเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน

เพือ่ เป็ นค่าปรับปรุ งอาคาร
นาฎศิลป์ โดยการเปลี่ยนหลังคา
ฝ้ าเพดานปรับปรุ งระบบห้องน้ า

120,000

250,000

120,000

250,000

120,000 จานวน โรงเรี ยนได้แผงป้ องกัน โรงเรี ยนเทศบาล
แผงกัน แดดที่รบกวนเด็กที่มีความ บ้านหนองใหญ่
แดด สุขและสนุกต่อการเรี ยน
การสอน
250,000 จานวน ห้องนาฎศิลป์ ได้รับการ โรงเรี ยนเทศบาล
อาคาร ปรับปรุ งให้ใช้งานได้และ บ้านหนองใหญ่
ที่ได้รับ เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
การ
ปรับปรุ ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

53 โครงการจัดทาถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
เชื่อมต่อระหว่างอาคาร
เรี ยนกับอาคารโรงยิม

-เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ -ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
จัดการเรี ยนการสอน
เชื่อมต่อระหว่างอาคารเรี ยน
กับโรงยิม

54 โครงการพัฒนาภูมิทศั น์
โรงเรี ยน

-เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ -เพือ่ จ่ายเป็ นค่าปรับปรุ ง
จัดการเรี ยนการสอน
ภูมิทศั น์ในโรงเรี ยน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน -การทางานมีประสิ ทธิ ภาพ โรงเรี ยนเทศบาล
ถนน มากยิง่ ขึ้น

บ้านหนองใหญ่

คอนกรี ต
เสริ มเหล็ก

-

500,000

-

จานวน -การจัดการเรี ยนการสอน โรงเรี ยนเทศบาล
พื้นที่ มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

บ้านหนองใหญ่

พัฒนา
ภูมิทศั น์

55 โครงการปรับปรุ ง
เรื อนเพาะชา

-เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ -เพือ่ จ่ายเป็ นค่าปรับปรุ ง
จัดการเรี ยนการสอน
เรื อนเพาะชาและสวนเกษตร

-

500,000

-

จานวน -การจัดการเรี ยนการสอน โรงเรี ยนเทศบาล
เรื อน มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
เพาะชา

บ้านหนองใหญ่

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

56 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

-เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ -ระบบอินเตอร์ความเร็ วสูง
จัดการเรี ยนการสอน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน -การจัดการเรี ยนการสอน โรงเรี ยนเทศบาล
ระบบ มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

บ้านหนองใหญ่

ที่ได้รับ
การพัฒนา

57 โครงการปรับปรุ งพื้นผิวถนน

58 โครงการปูกระเบื้องอาคาร 4

เพือ่ ให้โรงเรี ยนมีถนนที่ได้ -ปรับปรุ งพื้นผิวถนนที่ชารุ ด
มาตรฐานปลอดภัยสะดวกต่อ ให้กลับอยูใ่ นสภาพเดิม
การสัญจรไปมาและทา
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ปูกระเบื้องอาคาร 4 ก่อสร้าง
เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้ใช้พ้นื ที่
ได้มาตรฐานสะอาดและเอื้อ สวนหย่อมหน้าโรงเรี ยนให้เป็ น
ต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยน ที่พกั สาหรับผูป้ กครองและ
นักเรี ยน
การสอน

800,000

800,000

300,000

300,000

800,000 จานวน โรงเรี ยนมีถนนที่ได้
พื้นผิว มาตรฐานปลอดภัยสะดวก
ถนน ต่อการสัญจรไปมาและทา
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
300,000 จานวน นักเรี ยนได้ใช้พ้นื ที่ได้
พื้นที่ มาตรฐานสะอาดและเอื้อ
ปู ต่อการจัดกิจกรรมการ
กระเบื้อง เรี ยนการสอน

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองใหญ่

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองใหญ่

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

วัตถุประสงค์

59 โครงการปรับปรุ งเรื อนเพาะชาให้ เพือ่ ให้มีเรื อนเพาะชาที่ได้
ย้ายอาคารเพาะชาออกแล้วปรับ
เป็ นสนามบาตเกสบอล
ปรุ งให้เป็ นสนามบาสเกตบอล
มาตรฐานเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
60 โครงการเรี ยนรู้การพัฒนางานอาชีพ เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีความรอบรู้ เพื่อเป็ นค่ใช้จ่ายกิจกรรมตามโครง
และทักษะชีวิต
ทั้งในด้านวิชาการ วิชางานและ การเรี ยนรู้การพัฒนางานอาชีพ
วิชาชีวิตสอดคล้องกับภูมิสังคม และทักษะชีวิต ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่า
และวิถีชีวิตของนักเรี ยนและ ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000 จานวน โรงเรี ยนมีเรื อนเพาะชา
เรื อน ที่ได้มาตรฐานเอื้อต่อการ

เพื่อเป็ นการสรุ ปบทเรี ยนกระบวน

การจัดกิจกรรมเรี ยนรู้ในแต่ละ
ภาคเรี ยน ระหว่างครู ผูป้ กครอง
นักเรี ยน ตามแบบโรงเรี ยนลา
ปลายมาศพัฒนา

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองใหญ่

เพาะชา จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน

100,000

100,000

ชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ฯลฯ
พอเพียง
61 โครงการจัดกิจกรรมถอดประสบ เพือ่ ส่งเสริ มพัฒนาการจัด
การณ์เรี ยนรู้โรงเรี ยนนอกกะลา กิจกรรมเรี ยนรู้ของครู ที่เชื่อม
โยงองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ ผปู้ ก
ครอง นักเรี ยน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100,000 จานวน มีชุดการต่อวงจรไฟฟ้ า
ผูเ้ ข้า สาหรับให้นกั เรี ยน ชั้น
ร่ วม ประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้
พัฒนา เรี ยนรู ้

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองแวง

อาชี พ

30,000

30,000

30,000 จานวน บุคลากรครู เกิดกระบวน โรงเรี ยนเทศบาล
ผูเ้ ข้า การเรี ยนรู ้ร่วมกัน สร้าง
บ้านหนองแวง
ร่ วม ความเป็ นกัลยาณมิตรและ
การทางานเป็ นทีม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

62 โครงการจัดซื้ อสื่ อการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ (ชุดการต่อวงจร
ไฟฟ้ า)

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

เพือ่ ให้มีสื่อการเรี ยนการสอน จัดซื้ อชุดการต่อวงจรไฟฟ้ า
สาหรับเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 5 ชุด ๆ ละ 1,140 บาท
หน่วยการเรี ยนรู้เรื่ องไฟฟ้ า
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
เพือ่ ให้มีสื่อการเรี ยนการสอน จัดซื้ อชุดตัวอย่างหิ นและแร่
63 โครงการจัดซื้ อสื่ อการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ (ชุดหิ นและแร่ ต่างๆ) สาหรับเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ต่างๆ 20 ชนิด
หน่วยการเรี ยนรู้เรื่ องธรรม จานวน 4 ชุดๆ ละ 1,000 บาท
ชาติรอบตัวเราชั้นประถม
ศึกษาปี ที่ 2,4
64 โครงการจัดซื้ อสื่ อการจัดการเรี ยนรู้ เพือ่ ให้มีสื่อสาหรับวิชาวิทยา จัดซื้ อหลอดวัดความขุ่น ขนาด
วิทยาศาสตร์ (หลอดวัดความขุ่น) ศาสตร์หน่วยการเรี ยนรู้เรื่ อง สเกลสูงสุด 110 เซนติเมตร
สิ่ งมีชีวิตกับสิ่ งแวดล้อม
จานวน 5 ตัว ๆ ละ 1,200 บาท
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,700
5,700
5,700 จานวน มีชุดการต่อวงจรไฟฟ้ า
สื่ อการ สาหรับให้นกั เรี ยน
เรี ยนรู้ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ได้เรี ยนรู้
4,000
5,700
5,700 จานวน มีชุดตัวอย่างหิ นและแร่
สื่ อการ ต่างๆ 20 ชนิ ดสาหรับให้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองแวง

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองแวง

เรี ยนรู้ นักเรี ยนชั้นประถมมศึกษา

ปี ที่ 2, 4 ได้เรี ยนรู้
6,000

5,700

5,700 จานวน มีหลอดวัดความขุ่นสาหรับ โรงเรี ยนเทศบาล
สื่ อการ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
บ้านหนองแวง
เรี ยนรู้ ปี ที่ 5ใช้ในการเรี ยนรู ้

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

65 โครงการปรับปรุ งซ่อมแซม
กระดานไวท์บอร์ด

66 โครงการปูกระเบื้องห้องเรี ยน
อาคารฐานพะยอม

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มีการปรับปรุ งซ่อมแซม
กระดานไวท์บอร์ด สาหรับ
ใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ใน
แต่ละห้องเรี ยนให้เกิดความ
เหมาะสมสาหรับการใช้งาน

เพือ่ ปรับปรุ งพื้นห้องเรี ยน
ให้เอื้อต่อการจัดการเรี ยน
การสอน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
จัดซื้ อจัดจ้างในการปรับปรุ ง
ซ่อมแซมกาฃระดานไวท์บอร์ ดใน
ห้องเรี ยนดังนี้
1. กระดานไวท์บอร์ด ขนาดไม่
น้อยกว่า 1.2 m. x 2.4 m. จานวน
9 ชุดๆละ 5,820 บาท
2. กระดานไวท์บอร์ด ขนาดไม่
น้อยกว่า 1.5 m. x 2.2 m. จานวน
4 ห้อง ๆ ละ 4,050 บาท
ปรับปรุ งปูกระเบื้องห้องเรี ยน
อาคารฐานพะยอม จานวน
12 ห้อง พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
876 ตร.ม. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,350
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน โรงเรี ยนมีกระดานไวท์

โรงเรี ยนเทศบาล
กระดาน บอร์ ดสาหรับใช้ในการจัด บ้านหนองแวง
ไวท์ การเรี ยนรู ้ในแต่ละห้อง
บอร์ ด เรี ยนเพือ่ ให้เกิดความ
ที่ได้รับ เหมาะสมสาหรับการใช้
การ งาน
ปรับปรุ ง

394,200

-

-

ื ที่ที่ถูก
จานวน นักเรี ยนมีพ้น
ห้องที่ สุขลักษณะในการทา
ได้รับ กิจกรรม
การปู
กระเบื้อง

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านศรี ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

67 โครงการค่ายพุทธธรรม

68 โครงการนิทรรศการ
ทางวิชาการ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้มี
โอกาสทาความดี โดยการให้
ทาน รักษาศีล เจริ ญเมตตา
ภาวนาร่ วมกัน
2. เพือ่ ให้นกั เรี ยนนา
หลักธรรมคาสอน ไปใช้ใน
ชี วิตประจาวัน
3. เพือ่ ให้นกั เรี ยนเป็ นคนเก่ง
คนดี และมีความสุข
1. เพือ่ เป็ นการแสดงผลงาน
ครู และนักเรี ยนตลอดปี
การศึกษา
2. เพือ่ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้
แสดงออกตามความสามารถ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
1. นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1-3 จานวนไม่นอ้ ยกว่า 130
คน เข้าค่ายเป็ นระยะเวลา 2 วัน
1 คืน
2. นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4-6 จานวน ไม่นอ้ ยกว่า
140 คน เข้าค่ายเป็ นระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
แสดงผลงานของคณะครู
โรงเรี ยนเทศบาลคุม้ หนองคู
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 20 คน
นักเรี ยนจานวนไม่นอ้ ยกว่า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000
70,000 70,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน 1. ผูร้ ่ วมโครงการ
ผูเ้ ข้า สามารถนาหลักธรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรี ยนเทศบาล
คุม้ หนองคู

ร่ วม่ ทางพุทธศาสนา ประยุกต์

ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. ผูร้ ่ วมโครงการสามารถ
แยกแยะ สิ่ งดี สิ่ งชัว่ ได้
และเป็ นคนดี ของ
ประเทศ
80,000

80,000

80,000

จานวน 1. ครู และนักเรี ยนได้จดั
ผูเ้ ข้า แสดงผลงานที่สอนและ
ร่ วม่ เรี ยนมาตลอดปี การศึกษา

2. นักเรี ยนได้แสดงออก

โรงเรี ยนเทศบาล
คุม้ หนองคู

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

69 โครงการเสริ มสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ ผูน้ านักเรี ยน
โรงเรี ยนเทศบาลคุม้ หนองคู

70 โครงการเดินทาง
ตามรอยพ่อสร้างเครื อข่าย
ครอบครัวอบอุ่น

วัตถุประสงค์
3.ในทางที
เพือ่ ให้่ถนูกกั ต้เรีอยงนรู้จกั การ
ทางาน
เป็ นทีม
- เพือ่ เสริ มสร้างภาวะผูน้ า
นักเรี ยน ให้มีทกั ษะด้านการ
ฟัง การพูด การคิ
ความ
แสดงออกอย่
างสร้ดามีงสรรค์
เหมาะสมตามวัย และเป็ น
เหมาะสมตามวัย และเป็ น
การส่งเสริ มการเรี ยนรู้วิถี
ประชาธิปไตยแก่นกั เรี ยนใน
โรงเรี ยน
1.เพือ่ เปิ ดประสบการณ์การ
เรี ยนรู้และปลูกฝังให้
นักเรี ยนและผูป้ กครองน้อม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

380 คน โดยใช้ระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรม 2 วัน
-นักเรี ยนผูน้ าสภานักเรี ยน
ระดับชั้น ป.4-ป.6 จานวน 50 คน
โดยมีกิจกรรมค่ายผูน้ านักเรี ยน
จานวน 3 วัน 2 คืน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันไหว้ครู
การประชุมประจาเดือนสภาเด็ก

100,000

100,000

นักเรี ยนพร้อมครอบครัว
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 ครอบครัว

100,000

100,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ในทางที่ถูกต้อง
3. นักเรี ยนรู้จกั การทางาน
่คณะมากขึ
เป็
นักนเรีหมู
ยนที
่เข้าร่ วม ้ น
โครงการมี
100,000 จานวน ความเป็
โรงเรี ยนเทศบาล
นผูภน้ าวะ
า มีทกั ษะ
การฟัดง การคิดแก้ปัญหา
ผูเ้ ข้า การพู
คุม้ หนองคู
ร่ วม่ และมี
ความกล้าแสดงออก
สามารถ
นาไปใช้ใน
ชีวิตประจ
าวันบได้
และอยู
ร่ ่ วมกั
ผูอ้ ื่นได้
อย่าง
มีความสุข
100,000 จานวน นักเรี ยนพร้อมครอบครัว
ผูเ้ ข้า ได้ประสบการณ์การ
ร่ วม่ เรี ยนรู ้และปลูกฝังให้

โรงเรี ยนเทศบาล
คุม้ หนองคู

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
นาแนวคิดหลักการใช้ชีวิต
ตามรอยพระราชจริ ยวัตรและ
พระราชดาริ ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาปรับ
ใช้ในชีวิตประจาวัน
และเป็ นแบบอย่างที่ดี
2. เพือ่ เป็ นต้นแบบในการ
เสริ มสร้างความรักความ
สามัคคีให้กบั ครอบครัวของ
นักเรี ยน ผ่านกระบวนการ
เรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างพ่อ แม่
3. เพือ่ ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
สร้างความสัมพันธ์อนั ดี

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
นักเรี ยนและผูป้ กครอง
น้อมนาแนวคิดหลักการ
ใช้ชีวิตตามรอยพระราช
จริ ยวัตรและพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และเป็ น
แบบอย่างที่ดี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในการจ้าง เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจ้างรายเดือน ๆละ
ครู อตั ราจ้าง ในสาขาวิชาที่ 10,628 บาท เป็ นค่าเงินเดือน
ขาดแคลน จานวน 4 สาขา ค่าประกันสังคม จานวน 4 อัตรา
คือ วิชาเอกวิทยาศาสตร์
1 อัตรา วิชาเอกปฐมวัย
1 อัตรา วิชาเอกคอมพิวเตอร์
1 อัตรา และวิชาเอกภาษา
ไทย 1 อัตรา

510,144

จานวน โรงเรี ยนมีบุคลากรที่

- เพือ่ ทดแทนอัตรากาลังใน
รายวิชาที่ขาดแคลน
- เพือ่ จัดการเรี ยนการสอน

630,000

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระหว่างผูป้ กครอง ผูบ้ ริ หาร
ครู โรงเรี ยนเทศบาลคุม้
หนองคู
71 โครงการจ้างครู อตั ราจ้าง
ในตาแหน่งที่ขาดแคลน

72 โครงการจัดจ้างครู อตั ราจ้างใน
ตาแหน่งขาดแคลน

- จัดจ้างครู ในวิชาเอกที่ขาด
แคลน จานวน 5 คน อัตราคนละ
10,500 บาทต่อเดือน

-

-

การ เพียงพอและมีวฒ
ุ ิการ

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนทัน

จ้างครู ศึกษาตามที่ตอ้ งการ

เพือ่ ทดแทนอัตรากาลัง
บางวิชาเอกที่ขาดแคลน

630,000

630,000 จานวน - จัดการเรี ยนการสอน
การจ้าง ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ตรง
ครู ตามวิชา และได้รับการ

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านสามเหลี่ยม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้ตรงตาม
วิชา และได้รับการพัฒนา
ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละ
ระดับสายชั้น
73 โครงการส่งเสริ มความเป็ นเลิศ
ฟุตบอล

- เพือ่ พัฒนาและส่งเสริ ม

- จัดจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษด้าน
ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถพิเศษ ฟุตบอล เพือ่ สอนทักษะทาง
ทางด้านกีฬาฟุตบอล
ด้านกีฬาฟุตบอล สู่ ความเป็ นเลิศ
- เพือ่ พัฒนาทักษะผูเ้ รี ยนให้ ให้กบั นักเรี ยนที่เป็ นนักกีฬา
มีความชานาญในระดับที่สูงขึ้น กลุ่มเป้ ามหมาย
นาไปสู่ การเป็ นนักกีฬาอาชีพ
ต่อไปในอนาคต

623,000

623,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พัฒนาความรู้ที่เหมาะสม
ในแต่ละระดับสายชั้น
และมีความรู้ที่สามารถ
นาไปปรับใช้ในชีวิต
ประจาวันได้
623,000 จานวน - นักกีฬาที่มีความสามารถ โรงเรี ยนเทศบาล
นักเรี ยน พิเศษทางด้านกีฬาฟุตบอล บ้านสามเหลี่ยม
ที่เป็ น ได้รับการสนับสนุน
นักกีฬา อย่างเต็มศักยภาพ
ฟุตบอล - โรงเรี ยนได้รับชื่ อเสี ยง

ในด้านการพัฒนากีฬา
ฟุตบอล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

74 โครงการส่งเสริ มความเป็ นเลิศ
วอลเลย์บอล

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

- นักกีฬาวอลเลย์บอลรุ่ นอายุ
ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถพิเศษ เกิน 14, 16, 18 ปี จานวน 36 คน
ทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล
- จัดจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษด้าน
- เพือ่ พัฒนาทักษะผูเ้ รี ยนให้ วอลเลย์บอล เพือ่ สอนทักษะ
มีความชานาญในระดับที่สูงขึ้น ทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล
นาไปสู่ การเป็ นนักกีฬาอาชีพ สู่ ความเป็ นเลิศ
- วัสดุอุปกรณ์ /สื่ อการเรี ยนการสอน
ต่อไปในอนาคต
การสอน
- เพือ่ พัฒนาและส่งเสริ ม

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
558,000
558,000
558,000 จานวน - นักกีฬาที่มีความสามารถ โรงเรี ยนเทศบาล
นักเรี ยน พิเศษทางด้านกีฬา
บ้านสามเหลี่ยม
ที่เป็ น วอลเลย์บอลได้รับการ
นักกีฬา ได้รับการสนับสนุน
วอลเล่ย ์ อย่างเต็มศักยภาพ
บอล

- โรงเรี ยนได้รับชื่อเสียง
ในด้านการพัฒนากีฬา
วอลเลย์บอล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

75 โครงการศูนย์ ICT ชุมชน

วัตถุประสงค์
ส่งเสริ มให้ประชาชนในชุม
ชนสามารถเข้าถึงและใช้เทค
โนโลยีสารสนเทศได้โดยง่าย
และเกิดการฝึ กฝนพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

76 โครงการจ้างที่ปรึ กษาบริ การ เพือ่ เปิ ดโอกาสให้เด็ก เยาวชน
วิชาการศูนย์พฒั นาทักษะและ และประชาชนได้รับบริ การ
การเรี ยนรู้ ICT ขอนแก่น
วิชาการในด้านการศึกษา อบรม
สามารถเรี ยนรู้และพัฒนาทักษะ
ได้ดว้ ยตนเองผ่านกิจกรรม
สร้างสรรค์และเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่ อสาร เพือ่ สร้าง

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพือ่ ให้มีแหล่งเรี ยนรู้ ICT
ในชุมชน

จ้างที่ปรึ กษาบริ การวิชาการ โดย
ดาเนินการจัดกิจกรรมฝึ กอบรม
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การอบรมสัมมนาสาหรับนักเรี ยน

หรื อกิจกรรมอื่น ๆ ที่กาหนดขึ้น
เพือ่ ให้การบริ การวิชาการ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,400
50,400
50,400

3,340,400

3,340,400

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน สามารถนาไปเป็ น
แหล่งเรี ยน เครื่ องมือในการ
รู้ในชุมชน พัฒนาความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ นาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ในชุมชน
3,340,400 จานวน เด็ก เยาวชน และประชาชน
กิจกรรม ได้ศึกษา อบรม เรี ยนรู้และ
ด้านการ พัฒนาทักษะด้านการใช้
ศึกษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่าน
อบรม กิจกรรมสร้างสรรค์และ
/คนเข้า เทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่ วม และการสื่ อสารเพือ่ สร้าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

นวัตกรรมหรื องานจากการผสม ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผสานภูมิปัญญาของตนเข้ากับ และการสื่ อสาร และทักษะแห่ง
ความรู้สมัยใหม่ และทักษะแห่ง การเรี ยนรู้ศตวรรษที่ 21
การเรี ยนรู้ศตวรรษที่ 21

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
นวัตกรรมหรื องานจาก
การผสมผสานภูมิปัญญา
ของตนเข้ากับความรู้สมัย
ใหม่ และทักษะแห่งการ
เรี ยนรู้ศตวรรษที่ 21

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ที่ 8
สร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชนและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิตขิ องการพัฒนา

เป้าประสงค์ ที่ 10
ภาคประชาชน (ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์ กร ราชการ) มีส่วนร่ วมในการจัดการบ้ านเมืองและ
เป็ นเจ้ าของเมืองมากขึน้

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 10.ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ) มีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการเสริ มสร้างศักยภาพ
การกระจายอานาจและการม
ส่วนร่ วมของเทศบาลนคร
ขอนแก่น

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ สร้างกระบวนการเรี ยนรู้ -ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมและ
การกระจายอานาจสู่ ชุมชนภายใต้ กระจายอานาจสู่ ชุมชนในการ
โครงการเทศบาลเล็กใน
จัดทาแผนปฏิบตั ิการกระจาย
เทศบาลใหญ่
อานาจสู่ ชุมชนรวมถึงการติดตาม
- เพือ่ สร้างการทางานแบบมี
โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาล
ส่วนร่ วมระหว่างภาครัฐและ
ใหญ่และร่ วมรับรู้ผลการดาเนิน
ประชาชน
งาน ปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหา
- เพือ่ สร้างความเข้มแข็งภาค
เพือ่ ถอดบทเรี ยนการดาเนิน
ประชาชนในการพัฒนาชุมชน การกิจกรรมโครงการต่างๆที่
ได้รับงบประมาณจากเทศบาล
-เสริ มสร้างศักยภาพผูน้ าชุมชน
ให้มีทกั ษะและองค์ความรู้ใน
การพัฒนาชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 จานวน - เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
สานัก
กิจกรรม ซึ่ งกันและกันโดยการ
ปลัดเทศบาล
การมี ทบทวนบทเรี ยนและประ
ส่ วนร่ วม สบการณ์การดาเนิ นการตาม
ภารกิจที่เทศบาลได้ถ่ายโอน
ให้กบั ชุมชน อันจะนาไปสู่
การปรับปรุ งแก้ไขและ
พัฒนาต่อไป
- ได้แผนปฎิบตั ิการ การ
กระจายอานาจภายใต้
โครงการเทศบาลเล็กใน
เทศบาลใหญ่ ประจาปี
-ผูน้ าชุมชนมีทกั ษะ
และมีความรู้ในการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 10.ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ) มีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี - เพือ่ ให้เทศบาลนครขอนแก่น - ดาเนินการเลือกตั้งตาม
และสมาชิกสภาเทศบาล
มีนายกเทศมนตรี และสมาชิก กาหนดของคณะกรรมการ
สภาเทศบาล ที่มาจากการเลือก การเลือกตั้ง
ตั้ง

3,487,000

3 โครงการรณรงค์การป้ องกันภัย
แลระงับอัคคีภยั ในสถานศึกษา

40,000

-เพือ่ ให้ชุมชนและ
สถานศึกษาเป็ นแนวร่ วม
ในการป้ องกันและระงับ
อัคคีภยั
-เพือ่ ให้ชุมชนและ
สถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้ องกันและระงับอัคคีภยั

-อบรม/แนะนาการป้ องกันและ
ระงับภัยในโครงการเยีย่ มชุมชน
เคลื่อนที่สปั ดาห์ละ 1 ครั้ง
แนะนา/อบรมแก่สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11
โรงเรี ยนๆ ละ 1 ครั้ง
มีอุปกรณ์ เช่น ถังก๊าซหุงต้ม
เครื่ องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

จานวน
ผูม้ าใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง

-

40,000

จานวน
ผูเ้ ข้าร่ วม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
พัฒนาชุมชน
- เทศบาลนครขอนแก่น
ได้นายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภา
เทศบาล ที่มาจากการ
เลือกตั้ง
-ชุมชนและสถานศึกษา
จะเป็ นตัวอย่างในการ
ป้ องกันและระงับอัคคีภยั
ได้เป็ นอย่างดี
-ชุมชนและสถานศึกษาจะมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การป้ องกันและระงับ
อัคคีภยั และสามารถ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 10.ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ) มีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4 โครงการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุ เพือ่ ป้ องกันและลดอุบตั ิ
ท่างถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่ บนท้องถนน
และเทศกาลสงกรานต์

5 โครงการบาเพ็ญสาธารณ
ประโยชน์เพือ่ พ่อหลวงเนื่องใน
วัน อปพร.

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เตรี ยมบุคลากรของฝ่ ายป้ องกันฯ
พร้อมอุปกรณ์ต้ งั จุดให้บริ การ
ประชาชน

เพื่อให้ จนท.ป้ องกันฯ ประจาศูนย์ จัดเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์

และ สมาชิก อปพร. ได้มีส่วน

และสมาชิก อปพร. จานวน 100

ร่ วมในการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ คน ทาความสะอาดตามที่สาธารณะ

เพือ่ พ่อหลวง ภายในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น

ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000

80,000

12,000

12,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระงับเหตุได้ในเบื้องต้น
80,000 จานวน ให้ประชาชนได้ใช้บริ การใน
สานัก
อุบตั เหตุ จุดตรวจและคอยอานวย
ปลัดเทศบาล
ลดลง ความสะดวกกับประชาชน
ในช่วงเทศการต่างๆ
12,000

จานวน การปฎิบตั ิงานของ
ผูเ้ ข้าร่ วม จนท.ประจาศูนย์

และสมาชิก อปพร.ได้
แลก เปลี่ยนความคิด
เห็นและทัศนคติที่ดีต่อ
กันในการบาเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ตามสถาน
ที่สาธารณะต่างๆ

สานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 10.ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ) มีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการฝึ กซ้อมร่ วมเครื อข่าย
การป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพือ่ เป็ นการเตรี ยมรับ
สถานการณ์เหตุสาธารณภัย
ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
โดยรอบและเขตเทศบาล
นครขอนแก่น

ฝึ กซ้อมการป้ องกันและ
บรรเทาสาะรณภัยกับหน่วยงาน
ที่เข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายป้ องฯ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

7 โครงการฝึ กซ้อมดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต

สถานการณ์เหตุสาธารณภัย
ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน
ภายในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น

และอพยพหนีไฟในชุมชน
-อบรม/แนะนาการป้ องกันและ
ระงับอัคคีภยั ในชุมชน
เขต ละ 1 ครั้ง
มีอุปกรณ์ เช่น กระดาษเอกสาร
แบบพิมพ์เครื่ องดับเพลิง
ชนิดผงเคมีแห้งป้ ายกั้นเขต
การติดต่อสื่ อสาร

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000 จานวน ผูร้ ่ วมฝึ กซ้อมมีความรู้
ผูเ้ ข้าร่ วม ความเข้าใจแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่โดยรอบและ
เขตเทศบาลนครขอนแก่น
200,000 200,000 200,000 จานวน ความเข้าใจแนวทางการ
ผูเ้ ข้าร่ วม แก้ไขปั ญหาจากอัคคีภยั
ที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน
มีความเชื่อมัน่ สามารถพึ่งตนเอง

ได้ในระดับหนึ่งในเขตเทศบาล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 10.ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ) มีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการศิลปะกับชุมชน
(วาดเส้นพื้นฐาน)

วัตถุประสงค์
- เพือ่ เป็ นการเผยแพร่ ความรู้
ความเข้าใจในคุณค่าศิลปะ
แก่สาธารณชนและเพือ่ เป็ นการ
เผยแพร่ ชื่อเสี ยงของสายทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินโครงการศิลปะกับ
ชุมชน โดยเปิ ดโอกาสให้กบั
ประชาชนและผูส้ นใจทัว่ ไป
เข้าร่ วมโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 จานวน - เกิดเครื อข่ายความ
ผูเ้ ข้าร่ วม ร่ วมมือในระดับ
นานาชาติ
- เกิดความรู้
ความเข้าใจ ในคุณค่า
ศิลปะ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล
(เงินอุดหนุน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 10.ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ)มีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

-เพือ่ กระจายรายได้และ
9 โครงการส่งเสริ มการมี
ส่วนร่ วมของชุมชนในการ สร้างงานให้กบั ประชาชน
พัฒนาสิ่ งแวดล้อมและเพิม่ ในชุมชน
รายได้ทอ้ งถิ่น
-เพือ่ ให้ชุมชนมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนรายได้
ท้องถิ่นและการดูแล
สิ่ งแวดล้อมชุมชน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จานวนชุมชนที่เข้าร่ วม
โครงการ 87 ชุมชน
-ชุมชนมีการจัดเก็บค่าธรรม
เนียมขยะในชุมชนไม่ต่ากว่า
20,210 ครัวเรื อน / ปี สถาน
ประกอบการ 712 แห่ง
-ชุมชนมีการทาความสะอาด
ถนนในชุมชน 459 สายไม่ต่ากว่า
136,553 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,678,000 7,678,000 7,678,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวน
ชุมชน/
ภารกิจ
ของ
เทศบาลที่
ดาเนิ นการ
โดยภาค
ประชาชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักการ
-เพิม่ รายได้จากการเก็บค่า
สาธารณสุ ข
ธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
และสิ่ งแวดล้อม
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี
-ประชาชนมีความพึงพอใจใน (เงินอุดหนุน)
การเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ
ขนขยะโดยชุมชนในระดับ
ดีมาก ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
-ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การดูแลรักษาความสะอาดถนน
ในชุมชนในระดับดี ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 70
-ความครอบคลุมในการ
เก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ
มูลฝอยไม่ต่ากว่า ร้อยละ 95

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 10.ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ)มีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

10 โครงการส่งเสริ มการมี
-เพือ่ กระจายรายได้และสร้าง
ส่วนร่ วมของชุมชนในการทา งานให้กบั ประชาชนในชุมชน
ความสะอาดถนนสายหลัก -เพือ่ ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่ งแวดล้อม
-เพือ่ ปลูกฝังสานึกรักท้องถิ่น
และสร้างความพึงพอใจบริ การ
สาธารณะบริ การสาธารณะแก่
ประชาชน
11 โครงการส่งเสริ มชุมชน
เก็บขนขยะเอง

- เพือ่ กระจายรายได้และสร้าง
งานให้กบั ประชาชนในชุมชน
- เพือ่ ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่ งแวดล้อม
- เพือ่ ปลูกสร้างสานึกด้านสิ่ ง

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9,156,000 9,156,000 9,156,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน -ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
-ชุมชนมีส่วนร่ วมในการรักษา
ชุมชน/ รักษาความสะอาด ความเป็ น
ความสะอาดถนน ไม่ต่ากว่า 55
ภารกิจ ระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
ชุมชน
ของ
-จานวนถนนสายหลักที่ทาความ
-มีเครื อข่ายการดูแลสิ่ งแวดล้อม
เทศบาลที่ และพัฒนาความสะอาดถนน
สะอาดโดยชุมชน ไม่ต่ากว่า 32
ดาเนิ นการ สายหลัก
สาย ความยาว 59,800 เมตร
โดยภาค
-ประชาชนพึงพอใจในการ
ประชาชน
รักษาความสะอาดโดยชุมชน
ในระดับดี ไม่ต่ากว่าร้อยละ80
- ชุมชนเก็บขนขยะเอง 7 ชุมชน 3,334,800 3,334,800 3,334,800 จานวนชุมชน -ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
/ภารกิจ ของ รักษาความสะอาด ความเป็ น
ครอบคลุมพื้นที่ 32 ชุมชน
เทศบาลที่ ระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
ปริ มาณขยะเฉลี่ย 38 ตัน/วัน
ดาเนิ นการ -มีเครื อข่ายการดูแลสิ่ งแวดล้อม
จานวนครัวเรื อนในพื้นที่เป้ า
โดยภาค และพัฒนาการเก็บขนขยะใน
หมาย 7,010 หลัง สถานประกอบ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการ
สาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม
(เงินอุดหนุน)

สานักการ
สาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม
(เงินอุดหนุน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 10.ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ)มีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการสถานีขนถ่ายขยะ
ชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แวดล้อม

การ 351 แห่ง

- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บขยะในชุมชน 5 ชุมชน
- ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน

ชุมชนทาสถานีขนถ่ายขยะ
4 ชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วดั
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน ชุมชน

682,200

682,200

682,200

จานวน

- เพิม่ ประสิทธิภาพในการเก็บ
ชุมชน/ ขนขยะของเทศบาลนคร
ภารกิจ ขอนแก่น
ของ
- ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
เทศบาลที่ เรี ยนรู ้และแก้ไขปั ญหาขยะมูล
ดาเนิ นการ ฝอย

สานักการ
สาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม
(เงินอุดหนุน)

โดยภาค
ประชาชน

13 โครงการส่งเสริ มการพัฒนา -เกิดความสะอาด ความเป็ น
การกวาดถนนครอบคลุม ระเบียบเรี ยบร้อยของถนน
พื้นที่ถนนในชุมชน
ในชุมชน
-ชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
รักษาความสะอาดถนนใน

-ชุมชนมีส่วนร่ วมในการรักษา
ความสะอาดถนนในชุมชน ไม่ต่า
กว่า 49 ชุมชน
-จานวนถนนในชุมชนที่ทาความ
สะอาดโดยชุมชน ไม่ต่ากว่า 302

975,600

975,600

975,600

จานวน
ชุมชน
ที่มี
ส่ วน
ร่ วม

สานักการ
-ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
สาธารณสุ ข
รักษาความสะอาด ความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง และสิ่ งแวดล้อม
(เงินอุดหนุน)
-มีเครื อข่ายการดูแลสิ่ งแวด
ล้อมและพัฒนาความสะอาด

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 10.ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ)มีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ชุมชน
-ชุมชนมีการเรี ยนรู้การบริ หาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

14 โครงการส่งเสริ มการมี
ส่วนร่ วมของชุมชนในการ
รักษาความสะอาดถนน
สายรอง

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

สาย ความยาว 61,870 เมตร
-ประชาชนพึงพอใจในการ
รักษาความสะอาดโดยชุมชน
ในระดับดี ไม่ต่ากว่าร้อยละ80

-เพือ่ ให้เกิดความสะอาด ความเป็ น -ชุมชนมีส่วนร่ วมในการรักษา
ระเบียบเรี ยบร้อยของถนนสายรอง ความสะอาดถนนสายรอง
-เพือ่ ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
-ประชาชนพึงพอใจในการ
พัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่ งแวดล้อม
รักษาความสะอาดโดยชุมชน
-เพือ่ ปลูกฝังสานึกรักท้องถิ่น
ในระดับดี ไม่ต่ากว่าร้อยละ80
และสร้างความพึงพอใจบริ การ
สาธารณะบริ การสาธารณะแก่
ประชาชน

788,400

788,400

788,400

จานวน
ชุมชน/
ภารกิจ
ของ
เทศบาลที่
ดาเนิ นการ
โดยภาค
ประชาชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ถนนในชุมชน
-ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การดูแลรักษาความสะอาดถนน
ในชุมชนในระดับดี ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80
สานักการ
-ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
สาธารณสุ ข
รักษาความสะอาด ความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง และสิ่ งแวดล้อม
-มีเครื อข่ายการดูแลสิ่ งแวดล้อม (เงินอุดหนุน)
และพัฒนาความสะอาดถนน
สายรอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 10.ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ)มีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการอบรมทบทวนอาสา เพือ่ ทบทวนความรู้ให้สมาชิก
สมัครพิทกั ษ์สิทธิสตรี และเด็ก อส.พด. ที่ผ่านการอบรมไปแล้ว

สมาชิก อส.พด.จานวน 100 คน

16 โครงการอบรมครอบครัว
เพือ่ สร้างความรักความเข้าใจ
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ใน เขตเทศบาลนครขอนแก่น ต่อกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว
และเพิม่ เติมความรู้ในบทบาท
หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
ตลอดจนปลูกฝังวิถีชีวิตที่ดี
17 กิจกรรมประชุมประจาเดือน เพือ่ สนับสนุนให้องค์กรใน
คณะกรรมการชุมชนย่อย
ชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซ่ ึ งกัน
และกัน มีส่วนร่ วมรับรู้ ร่ วมคิด
ร่ วมกาหนดแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น ร่ วมติดตามตรวจสอบ

ผูเ้ ข้ารับการอบรม จานวน
2 รุ่ น ๆ ละ 70 คน
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น

-จัดประชุมให้คณะกรรมการ
ชุมชนและองค์กรในชุมชน
เดือนละ > 1 ครั้ง
-จัดประชุมอดีตประธาน
ชุมชน 4 เดือน/ปี

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000
70,000
70,000 จานวน สมาชิก อส.พด. ได้รับการถ่าย
สานัก
อส.พด. ทอดประสบการณ์ทางาน
สวัสดิการ
สังคม
100,000 100,000 จานวน สมาชิกในครอบครัวมีความรัก
สานัก
ผูผ้ า่ น ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ สวัสดิ การ
การอบรม ที่ดีต่อกัน
สังคม

500,000

500,000

500,000 จานวน -ประชาชนในเขตเทศบาลนคร สานัก
ครั้งของ ขอนแก่นได้ร่วมกาหนดแนว
สวัสดิการ
การจัด ทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สังคม
ประชุม ในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ร่ วมตรวจสอบ ติดตามการดา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 10.ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ)มีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

18 โครงการอบรม "เทคนิคการ

วัตถุประสงค์
การดาเนินงานของเทศบาล
ก่อให้เกิดความสานึกรัก
หวงแหนท้องถิ่นของตนเอง
ต้องการพัฒนาท้องถิ่นของตน
ให้เจริ ญก้าวหน้า ลดปัญหาความ
ขัดแย้ง เพือ่ ให้ได้ขอ้ ยุติ ข้อสรุ ป
นาไปสู่ การปฏิบตั ิที่ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน
เพือ่ ให้ชุมชนมีความรู้ดา้ นเทคนิค

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เนินงานของเทศบาลมากขึ้น
-ประชาชนได้ขอ้ ยุติ ข้อสรุ ป
สู่ การปฏิบตั ิที่ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน อย่าง
แท้จริ งและเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนสูงสุด

ผูเ้ ข้ารับการอบรมจานวน

100,000

100,000

100,000 จานวน ประชาชนมีความรู้ดา้ นเทคนิค

เป็ นพิธีกรและผูป้ ระกาศข่าว" ในการเป็ นพิธีกร มีความรู้ ความเข้า

200 คน ชุมชนใน

ผูเ้ ข้า

ชุมชนเขตเทศบาลนคร

ใจ ทักษะ ในการเป็ นพิธีกรและ

เขตเทศบาลนครขอนแก่น

อบรม ผูป้ ระกาศข่าวในชุมชน

ขอนแก่น

ผูป้ ระกาศข่าว

จานวน 95 ชุมชน 20 องค์กร

มีทกั ษะในการเป็ นพิธีกร และ

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 10.ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ)มีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

19 โครงการอบรมผูค้ วบคุมและ - เพือ่ ให้ผมู้ ีหน้าที่รับผิดชอบ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผูเ้ ข้ารับการอบรม จานวน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

100,000

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน การดาเนิ นงานการประชาสัม -

ผูป้ ระกาศข่าวหอกระจายข่าว ควบคุม ดูแล รักษา วัสดุ อุปกรณ์

2 รุ่ นๆ ละ 100 คน ชุมชนใน

ผูเ้ ข้า

ชุมชน เขตเทศบาลนคร

เครื่ องมือ และผูป้ ระกาศข่าว

เขตเทศบาลนครขอนแก่น

อบรม ได้รับการพัฒนาในการส่งเสริ ม

ขอนแก่น

ระบบหอกระจายข่าวในชุมชน

จานวน 95 ชุมชน

พันธ์ ในชุมชนเขตเทศบาล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
สวัสดิการ
สังคม

และเพิม่ ศักยภาพต่อผูม้ ีหน้าที่

เขตเทศบาลนครขอนแก่น

รับผิดชอบต่อระบบหอ

ให้มีและเพิม่ ศักยภาพ และ

กระจายข่าว

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ต่อการปฏิบตั ิงาน
20 กิจกรรมเวทีชาวบ้าน

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วม

ชุมชนในเขตเทศบาลนคร

ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

ขอนแก่น จานวน 95 ชุมชน

ติดตามตรวจสอบการบริ หารงาน

และองค์กรภาคประชาชน

คิดเห็นตามมติเพือ่ การนาไปสู่

ของเทศบาลให้เกิดความโปร่ งใส

ในเขตเทศนครขอนแก่น

การพัฒนาชุมชนตนเอง

แก้ไข ลดความข้ดแย้ง ประสาน

400,000

400,000

400,000 จานวน ประชาชนในเขตเทศบาลนคร

สานัก

ชุมชน ขอนแก่นได้ร่วมกันแสดงความ สวัสดิ การ

สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 10.ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ)มีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความสามัคคี ทาให้องค์กร ภาค
ประชาชนมีความเข้มแข็ง
ก่อให้เกิดความสมานฉันท์
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นร่ วม
กันและยอมรับตามมติ
21 กิจกรรมเลือกตั้งประธาน
ชุมชน

เพือ่ สรรหาผูน้ าชุมชนในเขต

ชุมชนในเขตเทศบาลนคร

เทศบาล เพือ่ ทาหน้าที่เป็ นผู้

ขอนแก่น จานวน 95 ชุมชน

ประสานงานความร่ วมมือระหว่าง

ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ประชาชนในกิจกรรมต่างๆและ
เป็ นผูป้ ระสานความร่ วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน

128,000

128,000

128,000 จานวน ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ชุมชน ขอนแก่น ได้ผน
ู้ าเพือ่ การ

พัฒนาชุมชนตนเอง

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 10.ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ)มีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

22 กิจกรรมอบรมแนวทาง

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เพือ่ สร้างเสริ มศักยภาพของ

ประชาชนและองค์กรภาค

3,500,000 3,500,000 3,500,000 จานวน ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาส

การพัฒนาชุมชนในเขต

ชุมชน องค์กรภาคประชาชน ให้มี

ประชาชน ในเขตเทศบาล

ชุมชน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เกิดประสบ-

เทศบาลนครขอนแก่น

ความเข้มแข็งพัฒนาชุมชนของ

นครขอนแก่น

การณ์ แนวคิดในการพัฒนา

ตนเอง
23 โครงการจัดทาแผนชุมชน
อย่างสร้างสรรค์

ชุมชนเขตเทศบาลนคร

ของชุมชนในการเสนอแนะแนวทาง

ขอนแก่น ทั้ง 95 ชุมชน

250,000

250,000

250,000 จานวน - ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ

สังคม

อย่างสร้างสรรค์

องค์กรภาคประชาชนให้เข้มแข็ง

สานัก

ที่เข้าร่ วม และมีส่วนร่ วมในการวางแผน

- เปิ ดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน

- ส่งเสริ มศักยภาพของชุมชนและ

สังคม

สวัสดิการ

พัฒนาชุมชนของตนเอง

และพัฒนาเมือง

สวัสดิการ

ชุมชน แก้ไขปั ญหาการพัฒนาชุมชน

ขอนแก่น
ได้มีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหา

สานัก

ชุมชนตนเอง

เพือ่ ใช้เป็ นเวทีรับฟังความคิดเห็น
ในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนคร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 10.ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ)มีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

24 โครงการจัดประชุมสภาเมือง -เพือ่ ใช้เป็ นเวทีรับฟังความคิด
ขอนแก่น
เห็นข้อเสนอแนะและการพัฒนา
ซึ่ งส่งผลกระทบกับประชาชน
และยังประโยชน์ต่อการเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาเมืองและสามารถติดตาม
-ตรวจสอบผลการดาเนิน
งานของเทศบาลนครขอนแก่นใน
ด้านต่าง ๆ นาไปสู่ ความเป็ น
ธรรมาภิบาล สนองต่อนโยบายการ
กระจายอานาจสู่ ประชาชน
25 โครงการประชุมเชิง
-เพือ่ ให้การจัดทาแผนพัฒนาของ
ปฏิบตั ิการเพือ่ จัดทา
เทศบาลเป็ นไปตามที่ระเบียบฯ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น
ประกอบไปด้วย ประชาชนทุก
ภาคส่วนได้แก่ หน่วยงานราชการ
องค์กรเอกชน สถานศึกษา ชุมชน
ชมรม สื่ อมวลชนทุกแขนง
ตลอดจนผูไ้ ด้รับผลกระทบและ
ผูม้ ีส่วนได้เสีย

จัดทาแผนพัฒนา โดยกระบวน
การมีส่วนร่ วม ดังนี้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
160,000 160,000 160,000

825,000

825,000

825,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน

-ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
กองวิชาการ
ครั้งที่ แก้ไขปั ญหาและพัฒนาเมือง
และแผนงาน
จัดประชุม ติดตามและตรวจสอบผลการดา
เนินงานของเทศบาลในด้านต่างๆ
-ประชาชนมีความเข้าใจการ
ดาเนินกิจการของเทศบาล
-เทศบาลมีเครื อข่ายภาครัฐ
เอกชนและประชาสังคม
-ลดความขัดแย้ง และเสริ ม
สร้างสันติสุขและสมานฉันท์

เทศบาลมีแผนพัฒนา
คน/กลุ่ม เป็ นเครื่ องมือในการบริ หาร
จานวน

กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 10.ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ)มีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
ที่

โครงการ/กิจกรรม
แผนพัฒนาเทศบาล
อย่างมีส่วนร่ วม

วัตถุประสงค์
หนังสือสั่งการกาหนดไว้
- เพือ่ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วม
ในการจัดทาแผนพัฒนา

26 โครงการสัมมนาเชิง
-เพือ่ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ปฏิบตั ิการจัดทางบประมาณ ในกระบวนการจัดทางบประมาณ
ประจาปี อย่างมีส่วนร่ วม
ระเบียบการปฏิบตั ิงานด้าน
งบประมาณ การจัดทางบประมาณ
ภายใต้ภาวะวิกฤตและเปิ ดโอกาส
ให้สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น
มีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดทางบ
ประมาณ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- การประชุมประชาคม
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
- การประชุมชี้แจง
- กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทาแผนพัฒนา
- จัดสัมมนาเชิงปฎิบตั ิการระหว่าง 350,000
คณะผูบ้ ริ หารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้
ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทาร่ างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 ที่ได้มา
จากข้อสรุ ปของการสัมมนาเชิง
ปฎิบตั ิการเพือ่ เสนอต่อสภาเทศบาล
นครขอนแก่น

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

/ชุมชน/ และพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่าน
องค์กร
ที่เข้า

กระบวนการมีส่วนร่ วมจาก
ทุกภาคส่วน

ร่ วม

350,000

350,000

ร้อยละ
ของผล
การ
ประเมิน
การ
สัมมนา
เชิ ง
ปฏิบตั ิ
การ

-คณะผูบ้ ริ หารเทศบาล
สมาชิกเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับระเบียบฯ และวิธีการ
จัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2560
- มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการตั้ง

กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 10.ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ)มีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

27 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบตั ิการเพือ่ การ
พัฒนาเมือง Smart City

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อุปสรรคในการจัดทางบประมาณ
การบริ หารงบประมาณ
-เพือ่ ให้การจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560
เป็ นไปอย่างรอบคอบตอบสนอง
ปัญหาและความต้องการของทุกฝ่ าย
ได้อย่างแท้จริ ง และงบประมาณ
มีความคุม้ ค่า ประหยัด ยึดแนว
เศรษฐกิจพอเพียงและเกิดประโยชน์
สูงสุด
เพือ่ ระดมความคิดเห็น แลก
จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
เพือ่ การพัฒนเมือง
เปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
เพือ่ นาข้อสรุ ปที่ได้ไปพัฒนา
เมือง

Smart City ไม่นอ้ ยกว่า
9 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประมาณการรายรับและ
รายจ่ายในแต่ละแผนงาน
- เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2560 ของเทศบาลนคร
ขอนแก่น เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน

162,000

-

-

จานวนครั้งที่จดั เกิดการระดมความคิด

กองวิชาการ

สัมมนาเชิ ง เห็น แลกเปลี่ยนเรี ยน

และแผนงาน

ปฏิบตั ิการ รู ้ และสามารถนา

ข้อสรุ ปที่ได้ไปพัฒนาเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 10.ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ)มีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

28 โครงการเสริ มสร้างบทบาท เพือ่ พัฒนาศักยภาพของประ
ของทุกภาคส่วนในการ
ชาชนให้มีบทบาทสาคัญในการ
พัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
อย่างสร้างสรรค์ ทั้งในเชิง
พื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม จราจร
และอื่นๆ โดยผ่านกิจกรรม
ด้านพื้นที่สร้างสรรค์
ด้านเศรษฐกิจ สังคมสร้างสรรค์
และด้านจราจรสร้างสรรค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า
6 กิจกรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน

- ประชาชนมีบทบาท
ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเมืองอย่าง
สร้างสรรค์ ทาให้เกิด
ความรัก ความภูมิใจ
ในเมืองของตน
-เมืองได้รับการพัฒนา
อย่างสร้างสรรค์

กองวิชาการ

ครั้งที่จดั
กิจกรรมการ
พัฒนาเมือง
อย่างมี
ส่ วนร่ วม

และแผนงาน

พันธกิจที่ 4
พัฒนาขีดความสามารถขององค์ กรในการบริหารงานท้ องถิ่น

ยุทธศาสตร์ ที่ 9
พัฒนานวัตกรรมการให้ บริการและการบริหารบ้ านเมือง

เป้าประสงค์ ที่ 12
มีนวัตกรรมการบริการใหม่ ๆ ทีเ่ อือ้ ต่ อประชาชน กลุ่มธุรกิจ และผู้รับบริการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การบริ หารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริ การและการบริ หารบ้านเมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 12.มีนวัตกรรมการบริ การใหม่ ๆ ที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ และผูร้ ับบริ การ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการศูนย์บริ การประชาชน - เพือ่ ให้บริ การการทาบัตร
แห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น ประจาตัวประชาชนและการ
บริ การด้านงานทะเบียนราษฎร
การบริ การรับเรื่ องร้องเรี ยนร้องทุกข์ การบริ การด้านสุ ขภาพ
อนามัยและสาธารณูปโภค
เพือ่ สร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริ การด้านต่างๆ ของเทศบาล
นครขอนแก่น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่นและประชาชนทัว่ ไป
ได้รับการบริ การในด้านงาน
ทะเบียนรษฎร การรับเรื่ อง
ร้องเรี ยน-ร้องทุกข์ การบริ การ
ด้านสุขภาพอนามัยและ
สาธารณูปโภค

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
575,670
550,100
550,100

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน 1.ประชาชนมีความ
ผูร้ ับบริ การ พึงพอใจในการรับ
บริ การจากศูนย์บริ การ
ครบวงจรของเทศบาล
นครขอนแก่น
2.ประชาชนมีทศั นคติ
ที่ดีต่อเทศบาลนคร
ขอนแก่น
3.ประชาชนได้รับ
บริ การด้านงาน
ทะเบียนราษฎร์
งานรับเรื่ องร้องเรี ยนร้องทุกข์ การบริ การ
ด้านสุขภาพอนามัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การบริ หารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริ การและการบริ หารบ้านเมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 12.มีนวัตกรรมการบริ การใหม่ ๆ ที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ และผูร้ ับบริ การ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการเทศบาลนี้มีรัก

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพือ่ ให้พนักงานเทศบาล
ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น จานวน 95 ชุมชน
ได้ออกไปพบกับประชาชน
และบริ การงานในด้านต่างๆ
ตามภารกิจของเทศบาล สามารถ
สนองตอบความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ ว
2. เพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่าง
เทศบาลกับประชาชน สร้างความ
ร่ วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

400,000

400,000

400,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

และสาธารณูปโภค
4.ลดจานวนประชาชน
ที่แออัดและที่จอดรถ
สาหรับผูม้ าใช้บริ การ
ที่เทศบาลนครขอนแก่น
จานวนผู้ 1.ประชาชนได้รับ
เข้าร่ วม บริ การงานตามความ
ต้องการได้อย่าง
รวดเร็ วและได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการที่ถูกต้อง
2.ประชาชนมีส่วน
ร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็น เกิดความ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การบริ หารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริ การและการบริ หารบ้านเมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 12.มีนวัตกรรมการบริ การใหม่ ๆ ที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ และผูร้ ับบริ การ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
กับประชาชน
3. เพือ่ รับฟังความคิดเห็น
ให้คาแนะนา ตรวจสอบ รับทราบ

ปัญหา รับเรื่ องร้องทุกข์อย่าง
ใกล้ชิด เห็นสภาปัญหาอย่างแท้
จริ ง แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ใกล้ชิดระหว่าง
หน่วยงานราชการ
กับประชาชน
3.ประชาชนมีทศั นคติ
ที่ดีต่อหน่วยงานและ
มีความรักสามัคคีต่อกัน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ที่ 10
พัฒนาโครงสร้ างและศักยภาพองค์ กรให้ เป็ นองค์ กรที่มสี มรรถนะสู ง

เป้าประสงค์ ที่ 13
มีโครงสร้ างองค์ กร (ส่ วนราชการ) ทีเ่ อือ้ ต่ อภารกิจของเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การบริ หารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 13.มีโครงสร้างองค์กร(ส่วนราชการ) ที่เอื้อต่อภารกิจของเทศบาล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ให้มีแนวทางการในการ
1 ศึกษาแนวทางการจัดตั้งบริ ษทั
จ้างที่ปรึ กษาเพือ่ ศึกษาแนวทาง
และการร่ วมทุนในจัดบริ การ จัดตั้งบริ ษทั ที่อยูใ่ นกากับของ
การจัดตั้งบริ ษทั และการร่ วม
สาธารณะ
เทศบาล
ทุนในจัดบริ การสาธารณะ
- เพือ่ ให้มีแนวทางการในการร่ วม
ทุนของบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นกับบริ ษทั
เอกชนในการจัดบริ การสาธารณะ
ของเทศบาล
2 ศึกษาโครงสร้างส่วนราชการ เพือ่ ให้เทศบาลมีโครงสร้าง
เพือ่ ปรับปรุ งโครงสร้างให้เอื้อ ส่วนราชการที่เอื้อและสอดรับกับ
ต่อการบริ หารจัดการองค์กร
ภารกิจที่เทศบาลจะต้องทา
ตามภารกิจ

จ้างที่ปรึ กษาเพือ่ ศึกษาโครงสร้าง
ส่วนราชการเพือ่ ปรับปรุ ง
โครงสร้างให้เอื้อต่อการบริ หาร
จัดการองค์กรตามภารกิจ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีการจัด การจัดบริ การสาธารณะ
ตั้งบริ ษทั ของเทศบาลสามารถ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

และร่ วม ดาเนิ นการได้อย่างมี
ทุนในการ ประสิ ทธิ ภาพและ
จัดบริ การ สามารถแก้ไขปั ญหาของ
สาธารณะ เมืองที่มีความซับซ้อนได้

-

-

500,000

มีโครง
สร้างส่ วน
ราชการที่
เอื้อต่อภาร
กิจ

ภายใต้ขอ้ จากัดด้าน
กฎหมาย
เทศบาลมีการศักยภาพ
ในการบริ หารจัดการ
เพือ่ แก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน

กองวิชาการ
และแผนงาน

ยุทธศาสตร์ ที่ 10
พัฒนาโครงสร้ างและศักยภาพองค์ กรให้ เป็ นองค์ กรที่มสี มรรถนะสู ง

เป้าประสงค์ ที่ 14
เป็ นองค์ กรที่มสี มรรถนะสู ง มีการจัดการที่ม่ ุงเน้ นผลสั มฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ เมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์

- เพือ่ เพิม่ บุคลากรสามารถจัดทา - บุคลากรสามารถจัดทาแผน
พัฒนาของตนเองได้
แผนพัฒนาของตนได้
- เพือ่ ให้บุคลากรได้รับการฝึ ก
อบรมและพัฒนาตามแผนพัฒนา
ของตนเอง
- เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรทางร่ างกายและ
จิตใจตามระดับขั้นของ
ความสาเร็ จ (Milestone)

2 โครงการประชุมพนักงาน
เทศบาลและพนักงานครู
เทศบาล

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,500,000 6,500,000 6,500,000

- บุคลากรได้รับการฝึ กอบรม
และพัฒนาตามแผนพัฒนา
ของตนเอง
- บุคลากรสามารถพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองทาง
ร่ างกาย สติปัญญาและจิตใจ

จานวน
กิจกรรมที่
พัฒน
บุคลากร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-บุคลากรทุกคน
สามารถจัดทาแผน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล

พัฒนาของตนเอง
ทางร่ างกาย สติ
ปัญญาและจิตใจ
ตามระดับขั้นของ
ความสาเร็ จ (Milestone)
หมายเหตุ ยกเว้น
บุคลากรภาคสนาม

ตามระดับความสาเร็ จ(Milestone)

- เพือ่ ให้พนักงานเทศบาลและ - จัดประชุมพนักงานเทศบาล
พนักงานครู เทศบาลได้มีการ และพนักงานครู เทศบาลเพือ่
ประชุมรับฟังคาชี้แจงนโยบาย รับฟังคาชี้แจงนโยบายและ
และแนวทางการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการปฏิบตั ิงานประจาปี

ตัวชี้วดั
(KPI)

450,000

450,000

450,000

จานวน - การปฏิบตั ิงานของ สานักปลัดเทศบาล
ผูเ้ ข้าร่ วม พนักงานเทศบาลและ
พนักงานครู เทศบาลเป็ น
ไปตามนโยบายและคณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ประจาปี

3 โครงการแลกเปลี่ยนความ
สัมพันธ์ระหว่างเมือง

- เพือ่ เป็ นการส่งเสริ มความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศคู่มิตรของ

เทศบาลนครขอนแก่นและต่าง
ประเทศอื่นๆ
- เพือ่ ประโยชน์ดา้ นการพัฒนา
องค์กรและชุมชนเมือง
- เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวและการ

ลงทุน ด้านการศึกษา ฯลฯ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผูบ้ ริ หารและปฏิบตั ิงาน
ตามระเบียบของทาง
ราชการ
- มีการจัดการและ/หรื อการ
จัดประชุมระหว่างประเทศ
-มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ทั้งประเทศคู่มิตรของ
เทศบาลนครขอนแก่นและ
ต่างประเทศอื่นๆ ซึ่ งริ เริ่ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน)

900,000

900,000

900,000 จานวนเมือง
ที่มีการแลก
เปลี่ยนความ
สัมพันธ์

-เกิดการกระชับความสัม สานักปลัดเทศบาล

พันธ์และดาเนินกิจกรรม

ที่เป็ นประโยชน์ระหว่าง
ประเทศคู่มิตรของเทศบาลฯ

- การริ เริ่ มความสัมพันธ์
กับองค์กรต่างประเทศอื่นๆ

ซึ่ งส่งผลต่อการพัฒนา
ในด้านต่างๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการประชุมคณะผูบ้ ริ หาร
หัวหน้าส่วนการงานและ
พนักงานเทศบาล

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ให้คณะผูบ้ ริ หาร หัวหน้า จัดประชุมคณะผูบ้ ริ หาร
ส่วนการงาน และพนักงาน
หัวหน้าส่วนการงาน และ
เทศบาลได้มีส่วนร่ วมรับความรู้ พนักงานเทศบาล
ร่ วมคิด ร่ วมกาหนดแนวทาง
นโยบายดาเนินงานของเทศบาล
นครขอนแก่น

5 โครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์ - เพือ่ ให้สมาชิกสภาเทศบาลนคร - จัดประชุมให้สมาชิกสภา
โดยสภาเทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่นได้มีการติดตามแผน เทศบาลนครขอนแก่นติดตาม
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนคร ผลรายงานการประเมินแผน
ขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ในการติดตามงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
330,000
330,000
330,000

200,000

200,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน - การบริ หารงานของ สานักปลัดเทศบาล
ผูเ้ ข้าร่ วม เทศบาลนครขอนแก่น
มีประสิทธิภาพ
- นาแนวทางมาแก้ไข
ในการปฏิบตั ิงาน
- เป็ นการเสริ มสร้างวิสยั
ทัศน์ในการบริ หารงาน
เทศบาล

200,000 จานวนการ - การปฏิบตั ิงานของ สานักปลัดเทศบาล
จัดประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
นครขอนแก่นเป็ นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการพัฒนาการบริ หารงาน
เทศบาล

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ให้คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา - จัดประชุมคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิก

เทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน สภาเทศบาล หัวหน้าส่ วนการงาน
พนักงานเทศบาลและพนักงานครู พนักงานเทศบาลและพนักงาน
เทศบาล ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยน ครู เทศบาลในการรับฟังนโยบาย
เรี ยนรู้ ร่ วมคิด ร่ วมกาหนดแผน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่ วมคิด ร่ วมทา
งานหรื อโครงการและกิจกรรม กาหนดแผนงานหรื อโครงการ
ต่างๆ
ต่างๆ
- เพื่อให้คณะผูบ้ ริ หารและสมาชิก - จัดประชุมคณะผูบ้ ริ หารและ

7 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
ผูบ้ ริ หารและสมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาลนครขอนแก่นได้พฒั นา สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น
นครขอนแก่น
ศักยภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อ ในการพัฒนาศักยภาพในด้าน
พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นร่ วมกัน สุนทรี ยสนทนา อันเป็ นการนา
ความรู้เพือ่ ไปพัฒนาองค์กรใน
ด้านต่างๆ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
90,000
90,000
90,000 จานวนการ - เกิดการแลกเปลี่ยน สานักปลัดเทศบาล
จัดประชุม เรี ยนรู้ และบุคลากร
มีส่วนร่ วมในการร่ วมคิด
ร่ วมทา เพือ่ พัฒนา
เทศบาลร่ วมกัน

75,000

75,000

75,000 จานวนการ - คณะผูบ้ ริ หารและ
สานักปลัดเทศบาล
จัดประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
นครขอนแก่นได้พฒั นา
ศักยภาพในกการปฏิบตั ิ
หน้าที่เพือ่ พัฒนา
เทศบาลนครขอนแก่น
ร่ วมกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการคัดเลือก อปพร.ดี เด่น

9 โครงการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย์ อปพร.
และกิจกรรมต่างๆ

วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริ มสนับสนุน
การปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์และอปพร.
เพือ่ ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอาสาสมัครต่อ
สาธารณชนและส่วน
ราชการ

เพือ่ ให้ อปพร. ได้มีส่วน
ร่ วมในการบริ หารงาน
ของเทศบาลนคร

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ดีเด่นของ อปพร. 1 ครั้ง
จัดพิมพ์เอกสารและ
ประกาศเกียรติคุณ หรื อ
ทาโล่รางวัลแก่ผผู้ ่านการ
ประเมิน ดีเด่น 1 คน
ชมเชย 4 คน
จัดประชุม อปพร.
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ในวัน
มอบประกาศเกียรติคุณหรื อ
จัดประชุมคณะกรรมการ.
บริ หารงานกิจการ อปพร
2 เดือน/ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
48,000
48,000
48,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนผู้ เจ้าหน้าที่ศูนย์และ อปพร. สานักปลัดเทศบาล
ได้รับคัดเลือก จะมีขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบตั ิงานดียง่ิ ขึ้น
ประชาชนและส่ วนราชการ

จะมีความเข้าใจและเชื่อมัน่

ในกิจการอาสาสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนดี ข้ ึน
การปฏิบตั ิงานของศูนย์ อปพร.

จะมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

50,000

50,000

50,000

จานวน - คณะกรรมการบริ หารงาน สานักปลัดเทศบาล
ผูเ้ ข้าร่ วม กิจการ อปพร. จะเป็ น
ผูป้ ระสานแผนปฏิบตั ิการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ขอนแก่น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ประชุมสามัญ 1 ครั้ง

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชนได้เป็ นอย่างดี
อาสาสมัครได้แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและทัศนคติ

ที่ดีต่อกัน
10 โครงการฝึ กอบรมพัฒนาศักยภาพ - เพือ่ ให้พนักงานเทศกิจและ
พนักงานเทศกิจและอาสาเทศกิจ อาสาเทศกิจได้รับการฝึ กอบรม
เพือ่ พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่

- จัดโครงการฝึ กอบรมเพือ่ พัฒนา

ศักยภาพพนักงานเทศกิจและ
อาสาเทศกิจในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น

-

227,600

227,600

จานวน - พนักงานเทศกิจและ สานักปลัดเทศบาล
ผูเ้ ข้าร่ วม อาสาเทศกิจได้รับ
อบรม การฝึ กอบรม
เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 ก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องฝึ กอบรมฯ เพือ่ ใช้เป็ นสถานที่ฝึกอบรม
จากหน่วยงานเอกชน
และส่วนราชการต่างๆ
หรื อโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับเทศบาล

ก่อสร้างต่อเติมอาคาร
ห้องฝึ กอบรมฯ จานวน 1 อาคาร
เป็ นอาคารชั้นเดียว คสล.
ขนาด 9 เมตร ยาว 11.40 เมตร
พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค

12 ก่อสร้างห้องน้ า ชาย/หญิง

ก่อสร้างห้องน้ า ชาย/หญิง
จานวน 1 อาคาร
เป็ นอาคารชั้นเดียว คสล.
ขนาด 3 เมตร ยาว 6 เมตร
พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค

เพือ่ รองรับผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
จากหน่วยงานเอกชน
และส่วนราชการต่างๆ
หรื อโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
-

280,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน ได้ห้องห้องน้ าที่มีการรอง สานักปลัดเทศบาล
พื้นที่ก่อสร้าง ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจานวน
อาคาร จานวน 100 คน

จานวน
ห้องน้ า

ได้ห้องอบรมที่มีการรอง สานักปลัดเทศบาล

ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
จานวน 100 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 ก่อสร้างอาคารที่พกั
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
และบ้านพักพนักงาน

เพือ่ เป็ นสวัสดดีการให้กบั
พนักงานดับเพลิง

14 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

- เพื่อเป็ นการระลึกถึงความสาคัญ - จัดพิธีทางศาสนาและจัด

ก่อสร้างอาคารที่พกั พนักงาน
เป็ นอาคาร คสล. 3 ชั้น
ห้องพัก 14 ห้อง
พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค
ขนาดความกว้าง 8 เมตร
ความยาว 20 เมตร

และความเป็ นมาของการก่อเกิด กิจกรรมสาธารณประโยชน์
เทศบาลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
บทบาทภารกิจและการสร้ างความ
สามัคคีให้กบั พนักงานเทศบาล
ให้เกิดความรักองค์กรและร่ วม
กิจกรรมสาธารณประโยชน์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อม สานักปลัดเทศบาล
ห้องพัก รับมือกับสถานการเหตุ
สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

60,000

60,000

60,000

จานวนผู้ - พนักงานเทศบาลและ สานักปลัดเทศบาล
เข้าร่ วม ประชาชนได้ทราบความ
เป็ นมาการก่อเกิดเทศบาล
ภารกิจและเกิดความสามัคคี

และได้ร่วมกันบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการฝึ กซ้อมการป้ องกัน
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย

เพือ่ เป็ นการเตรี ยมรับ
สถานการณ์น้ าท่วมขังใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น

ฝึ กซ้อมการป้ องกันแก้ไขอุทกภัย

16 โครงการฝึ กซ้อมดับเพลิง
ประจาเดือน

เพือ่ เป็ นการจูงใจให้เจ้าหน้าที่
มีความกระตือรื อร้น
ในการปฏิบตั ิงานตลอดจน
การบารุ งรักษาเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงาน

จัดการฝึ กซ้อมดับเพลิง

17 โครงการฝึ กอบรมเครื อข่าย
อาสาสมัครป้ องกันและระงับ
อัคคีภยั ในสถานประกอบการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

44,000

44,000

44,000

50,000

50,000

50,000

จานวน

และกูภ้ ยั ประจาเดือน ทั้ง 4 สถานี

1 เดือน/ 1 ครั้ง

ภายในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น จานวน 100 คน

ตัวชี้วดั
(KPI)

จานวน ผูร้ ่ วมฝึ กซ้อมมีความรู้ สานักปลัดเทศบาล
ผูเ้ ข้าร่ วม ความเข้าใจแนวทางการ
ฝึ กซ้อม แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในเขตเทศบาล
จานวน พนักงานดับเพลิงมีทศั นคติ สานักปลัดเทศบาล
ผูเ้ ข้าร่ วม ที่ดีต่อองค์กร
ฝึ กซ้อม พนักงานดับเพลิงมีขวัญ
และกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงาน

และวาตภัย จานวน 250 คน

เพื่อใหสถานประกอบการเตรี ยมรับ สถานประกอบการต่างๆ

สถานการณ์เหตุสาธารณภัย
ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

สถานประกอบการต่างๆ สานักปลัดเทศบาล

สถานประกอบ ไดัฝึกซ้อมและมีความรู ้

การที่เข้าร่ วม ความเข้าใจแนวทางการ
แก้ไขปั ญหาการป้ องกันและ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บรรเทาสาธารณภัยใน
สถานประกอบการของตน

18 โครงการฝึ กอบรมเยาวชน
ขับขี่ปลอดภัยเสริ มสร้าง
วินยั จราจรและป้ องกันอุบตั ิภยั

-เพือ่ ให้ชุมชนและ
สถานศึกษาเป็ นแนวร่ วม
ในการป้ องกันและระงับ
อุบตั ิภยั ทางถนน
-เพือ่ ให้ชุมชนและ
สถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้ องกันและลดความสูญ
เสียในชีวิตและทรัพย์สิน
จากอุบตั ิเหตุทางถนน
มีความรู้ในเรื่ องสัญญลักษณ์
สัญญาณการจราจร

-อบรม/แนะนาการป้ องกันและ
ระงับอุบตั ิภยั ในโครงการเยี่ยมชุมชน

ปี ละ 1 ครั้งๆละ 3 วัน แนะนา /
อบรมแก่สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนครขอน

-

60,000

60,000

จานวน -ชุมชนและสถานศึกษา สานักปลัดเทศบาล
ผูเ้ ข้าร่ วม จะเป็ นตัวอย่างในการ
อบรม ป้ องกันและระงับอุบตั ิภยั
ทางถนนได้เป็ นอย่างดี
-ชุมชนและสถานศึกษาจะมี

แก่น 11 โรงเรี ยน จานวน / 250 คน

ความรู ้ความเข้าใจในการป้ องกัน

มีอุปกรณ์ เช่น ป้ ายจราจร
สัญญาณจราจร สัญญาณนกหวีด
อุปกรณ์ประกอบการฝึ กอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ

และระงับอุบตั ิเหตุจากการจราจร

ลดความสูญเสี ยในชุมชน
สามารถระงับเหตุได้ในเบื้องต้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

19 โครงการฝึ กอบรม
อปพร.หลักสูตรทบทวน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ฝึ กทบทวนอาสาสมัครป้ องกันฝ่ ายพลเรื อน
ที่ผ่านการฝึ กหลักสูตรจัดตั้ง
ปี ละ 1 ครั้ง

20 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ - เพือ่ ให้เกิดความร่ วมมือ
ศิลปะประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เชิ งสร้างสรรค์ระหว่างองค์กร
และประชาคมอาเซียน
ในระดับประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงและประชาคมอาเซียน
- เพือ่ เป็ นการเผยแพร่ ความรู้
ความเข้าใจในคุณค่าศิลปะ
แก่สาธารณชน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ฝึ กอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
1 ครั้ง สมาชิกเข้ารับการ
อบรมไม่เกิน 100 คน
- ศิลปิ นไทย จานวน 20 คน
- ศิลปิ นประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงและประชาคม
อาเซียน จานวน 4 คน
- เยาวชน ประชาชนผูส้ นใจ
ทัว่ ไป จานวน 100 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน อาสาสมัครป้ องกันภัย สานักปลัดเทศบาล
ผูเ้ ข้าร่ วม ฝ่ ายพลเรื อนที่ได้จดั ตั้ง
อบรม ไว้แล้วจะได้รับเทคนิค
จากการฝึ กอบรมเพิม่ ขึ้น
จานวน - เกิดเครื อข่าย
สานักปลัดเทศบาล
ผูเ้ ข้าร่ วม ความร่ วมมือในระดับ
(เงินอุดหนุน)
ประเทศอนุภาคลุ่ม
น้ าโขงและประชาคม
อาเซียน
- เกิดความรู้
ความเข้าใจในคุณค่า
ศิลปะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

21 โครงการจัดซื้ อ/จัดจ้างติดตั้งตา เพือ่ ให้ตลาดสดเทศบาล 1 สะอาด
ข่ายกันนกตลาดสดเทศบาล 1 ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐาน
ฝ่ ายส่งเสริ มอาหารปลอดภัย
22 โครงการจัดซื้ อ/จัดจ้างปรับปรุ ง เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่ให้ปลอดภัย
ภูมิทศั น์ศูนย์บริ การสาธารณสุข ใช้งานได้ดี สวยงาม เอื้อต่อการปฏิบตั ิ
ที่ 5 หนองใหญ่
งาน และบริ การประชาชน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้ อ/จัดจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกตลาดสด
เทศบาล 1 เป็ นเงิน 150,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)
150,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน มีตลาดสดที่ได้มาตรฐาน

สานักการ

พื้นที่ที่ ถูกสุขลักษณะ บริ การ

สาธารณสุ ข

ได้ติดตั้ง ประชาชน

1.จัดจ้าง ปรับปรุ งทาสีร้ ัว คสล. โดยรอบ
ศูนย์บริ การสาธารณสุขที่5 มีความยาว 40

132,000

-

-

ที่ประตู ทางเข้า ป้ ายชื่อขนาดไม่นอ้ ยกว่า
กว้าง 1.45 เมตร * ยาว 1.75 เมตร
ป้ ายหิ นแกรนิตดาอักษรสีทอง 2 ภาษา
3.ซ่อมแซมถนน คสล.หน้าอาคาร
4. ก่ออิฐบล๊อคโชว์แนวเป็ นกระถางต้นไม้

สานักการ

อาคาร มีสถานที่ที่เอื้อต่อการ

สาธารณสุ ข

ปรับปรุ ง

-

-

และสิ่ งแวดล้อม

จานวน ศูนย์บริ การสาธารณสุข
ที่ได้รับการ บริ การประชาชน

เมตร สูง 1 เมตร และ 10 เมตร สูง 2.10 เมตร
ทั้ง 2 ด้าน พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 122 ตร.ม.
2.จัดซื้ อ/จัดจ้างค่าก่อสร้างทาป้ ายชื่อ
ศูนย์บริ การสาธารณสุขที่5 (หนองใหญ่)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2560
2561 2562 (KPI)
จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท)
23 โครงการก่อสร้างปรับปรุ ง
เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่ให้ปลอดภัย จัดซื้ อ/จัดจ้างค่าก่อสร้างปรับปรุ งอาคาร อ.ส.ม. 285,000
จานวน อสม. / ศูนย์บริ การ
อาคาร อ.ส.ม.และศูนย์บริ การ ใช้งานได้ดี สวยงาม เอื้อต่อการปฏิบตั ิ งานรื้ อห้องน้ าเดิม เจาะผนัง ทาประตู
อาคาร สาธารณสุขมีสถานที่
สาธารณสุขที่ 2 โนนทัน
งาน และบริ การประชาชน
งานเทพื้น คสล. ปูกระเบื้องพื้น 16 ตร.ม.
ที่ได้รับการ ที่สะดวกและเอื้อต่อการ
(ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง)
เทพื้นผิวทรายล้าง 52 ตร.ม.
ปรับปรุ ง บริ การประชาชน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

24 โครงการก่อสร้างปรับปรุ ง
ศูนย์บริ การสาธารณสุข ที่ 3
โนนชัย

เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่ให้ปลอดภัย จัดซื้ อ/จัดจ้างต่อเติมหลังคากันสาดรอบตัว
########
ใช้งานได้ดี สวยงาม เอื้อต่อการปฏิบตั ิ อาคารและประตูฉุกเฉินชั้นล่าง จัดทาห้องนวด
งาน และบริ การประชาชน
ห้องประชุม พร้อมครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน เครื่ อง
ปรับอากาศ และปรับปรุ งห้องน้ า

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการ
สาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม

จานวน ศูนย์บริ การสาธารณสุข

สานักการ

อาคาร มีสถานที่ที่เอื้อต่อการ

สาธารณสุ ข

ที่ได้รับการ บริ การประชาชน
ปรับปรุ ง

และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

25 โครงการอบรม ส่งเสริ ม
งานวันครู (16 มกราคม
2560)

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ เป็ นการหล่อหลอมจิตใจ
ในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
2. เพือ่ เป็ นการสร้างความร่ วมมือ
ความสามัคคีในหมู่คณะ
3. เพือ่ ส่งเสริ มความเข้าใจอันดี
ระหว่างพนักงานครู บุคลากรทาง
การศึกษา ในการพัฒนาการศึกษา
ของชาติ และพัฒนาสังคม
4. เพือ่ เป็ นการน้อมราลึกถึงพระคุณ
ครู บูรพาจารย์ ส่งเสริ มนับสนุน
วิชาชีพครู
5. เป็ นการธารงไว้ซ่ ึ งขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
พนักงานครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา จานวน 600 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000 จานวน 1. เพือ่ ให้เกิดขวัญกาลังใจ
ผูเ้ ข้าร่ วม ความสามัคคีในหมู่คณะ
ซึ่ งจะนาไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การปฏิบตั ิงาน
มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ประสิทธิผล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

26 โครงการอบรม ประชุม
พนักงานครู เทศบาลและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ส่งเสริ มพนักงานครู เทศบาล
และบุคลากรทางการศึกษาปรับ
เปลี่ยนทัศนคติในการจัดกระบวน
การเรี ยนรู้
2. เพือ่ ส่งเสริ มให้พนักงานครู เทศบาล
และบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
นาหลักแนวคิดแก้ปัญหาการทางาน
และในชีวิตประจาวันได้
3. เพือ่ ให้เกิดแนวคิดในการพัฒนา
ด้านการศึกษาเป็ นไปอย่างมีระบบ
สอดคล้องและสัมพันธ์กบั แผน
พัฒนาด้านการศึกษาของกรมส่ง
เสริ มการปกครองท้องถิ่น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
พนักงานครู และบุคลากรทาง
การศึกษา จานวน 600 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000 จานวน 1. พนักงานครู และบุคลากร
ผูเ้ ข้าร่ วม ทางการศึกษาทราบแนว
ทางในการจัดการศึกษาที่
ชัดเจน
2. ให้พนักงานครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทราบแนว
การจัดการสอนให้ได้
มาตรฐานและให้มีคุณธรรม
จรรยาบรรณและพัฒนา
งานให้เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกับนโยบายผูบ้ ริ หาร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

27 โครงการประชุมทางวิชา
การคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

เพือ่ ให้คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมสถานศึกษาที่ได้รับ
ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง และ การแต่งตั้งจาก 11 โรงเรี ยน
สามารถกากับ ติดตาม ขับเคลื่อน
การศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

เพือ่ พัฒนาศักยภาพครู ศูนย์
28 โครงการอบรมพัฒนา
พัฒนาเด็กเล็กและครู อนุบาล
ศักยภาพครู ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กครู อนุบาลช่วงชั้น
ที่ 1 ในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น

ผูบ้ ริ หารเทศบาล คณะกรรมาธิการ ครู อนุบาล ครู ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ผูป้ กครอง เจ้าหน้าที่
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 จานวน คณะกรรมสถานศึกษา
ผูเ้ ข้าร่ วม ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ

730,000

730,000

730,000

จานวน
ผูเ้ ข้าร่ วม

เกิดการเรี ยนรู้ และปรับ
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

29 โครงการอบรม สัมมนาคณะ
กรรมการบริ หารศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น

วัตถุประสงค์

- เพือ่ เป็ นการเพิม่ องค์ความรู้
และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ให้กบั
คณะกรรมการบริ หารศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอน
แก่น
- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน
ให้กบั คณะกรรมการบริ หารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น
- เพือ่ เป็ นการเปิ ดเวทีให้คณะกรรม
การบริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็กได้
ร่ วมคิดร่ วมทาและพัฒนาการจัด
การศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
- ครู ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 11 แห่ง
จานวน 34 คน
- คณะกรรมการบริ หารศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 90 คน รวมทั้งหมด 124 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000
85,000
90,000 จานวน - คณะกรรมการบริ หาร
ผูเ้ ข้าร่ วม ศูนย์ฯ ได้มีองค์ความรู ้
และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ร่ วมกันได้
- คณะกรรมการบริ หาร
ศูนย์ฯ มีประสิทธิภาพใน
การทางาน
- คณะกรรมการบริ หาร
ศูนย์ฯ มีเวทีได้ร่วมคิด
ร่ วมทาและพัฒนาการจัด
การศึกษาศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

30 โครงการฝึ กอบรมพัฒนา เพือ่ ให้บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดเทศบาลฯ ได้รับการพัฒนา
ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ตาแหน่งงาน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่ งประกอบ
ด้วย เจ้าหน้าที่ของศูนย์เยาวชน
ครู แกนนายาเสพติด, ครู อาสา
เด็กเร่ ร่อน (ฝ่ ายกิจกรรมเด็กฯ
ฝ่ ายการศึกษานอกระบบฯ,
ฝ่ ายกิจการโรงเรี ยน)

พนักงานครู ในสังกัดโรงเรี ยน
31 โครงการฝึ กอบรมพัฒนา เพือ่ ให้พนักงานครู ในสังกัด
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรี ยนเทศบาล ฯได้รับการพัฒนา เทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรี ยน
(ข้าราชการครู )
ตามความเหมาะสมของแต่ละ
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 500 คน
ตาแหน่งงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 จานวน บุคลากรทางการศึกษาได้
ผูเ้ ข้าร่ วม รับการพัฒนาในการปฏิบตั ิ
(เงินอุดหนุนทัว่ ไป)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

งานของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1,605,000

1,605,000
(เงินอุดหนุนทัว่ ไป)

1,605,000

จานวน
ครู ที่
ได้รับ
การ
อบรม

พนักงานครู เทศบาลได้
รับการพัฒนาในการปฏิบตั ิ
งานของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานัก
การศึกษา
(โอนหักผลักส่ ง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

32 โครงการก่อสร้างอาคาร - เพือ่ ใช้เป็ นสถานที่จดั กิจกรรม
อเนกประสงค์ศูนย์พฒั นา การเรี ยนการสอน
เด็กเล็กหนองใหญ่
- เพือ่ ใช้เป็ นสถานที่รับประทาน
อาหารของเด็กเล็ก

33 โครงการปรับปรุ งซ่อมแซม - เพือ่ ป้ องกันหลังคารั่ว และการ
หลังคาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เสียหายของทรัพย์สิน
วัดศรี สว่างโนนทัน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กหนองใหญ่ มีห้อง
สาหรับกิจกรรมการการเรี ยนการ
สอนและใช้เป็ นสถานที่รับประทาน
อาหาร ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว
7 เมตร หรื อมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า
35 ตารางเมตร พร้อมมีเวทีภายใน
ไว้เพือ่ จัดกิจกรรม ขนาดกว้าง
2.5 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 0.6 เมตร
- เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เดิม
ออก เป็ นหลังคา Metal sheet
หนา 0.35 มิลลิเมตร ท้องแผ่นหลังคา
บุฉนวนกันความร้อน PB โฟมหนา
5 มิลลิเมตร พื้นที่หลังคาไม่นอ้ ยกว่า
460 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
367,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวน
อาคาร
ที่ปรับ
ปรุ ง

387,000

-

-

จานวน
หลังคา
ที่ปรับ
ปรุ ง
ซ่อมแซม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กหนอง
ใหญ่มีห้องสาหรับจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
และสถานที่รับประทาน
อาหารสาหรับเด็กเล็ก

สานัก
การศึกษา

- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัด
ศรี สว่างโนนทัน มีอาคาร
ที่มีสภาพสมบูรณ์ และ
พร้อมต่อการใช้งาน

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

34 โครงการก่อสร้างปรับปรุ ง เพือ่ ป้ องกันน้ าฝนสาดกระเด็น
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโนนทัน กันลื่นหกล้มภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
- ซ่อมฝ้ าเพดานภายในและภายนอก
หลังคาเมทัลชีทหนาไม่นอ้ ยกว่า 0.4
มม.พร้อมฉนวนPEโฟมหนาไม่นอ้ ย
กว่า 5 มม.มีพ้นื ที่รวมไม่นอ้ ยกว่า
85 ตร.ม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

185,000

จานวน

-

-

ศูนย์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโนนทัน
มีกนั สาดป้ องกันฝนสาด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานัก
การศึกษา

พัฒนา
เด็กที่
ก่อสร้าง
ปรับปรุ ง

35 โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ -เพือ่ ให้มีภูมิทศั น์เหมาะกับการ
โดยรอบอาคารศูนย์พฒั นา จัดกิจกรรม
เด็กเล็กสามเหลี่ยม
-เพือ่ ป้ องกันอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้น
กับเด็ก
-ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีสถานที่
ออกกาลังกายสาหรับเด็ก
-เพือ่ ให้มีเสาธงในการจัดกิจกรรม

1.ทาการปูกระเบื้องขนาด12*12นิ้ว
ชนิดกันลื่นรอบอาคารพื้นที่ดาเนิน
การไม่นอ้ ยกว่า 183 ตร.ม.
2.รื้ อถอนและติดตั้งเครื่ องออกกาลัง
กายและเครื่ องเล่นโดยทาบ่อทราย
ในด้านทิศใต้ของอาคารพื้นที่ดาเนิน
การไม่นอ้ ยกว่า90 ตร.ม.

600,000

-

-

จานวน
อาคาร
ที่ปรับ
ปรุ ง
ภูมิทศั น์

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสามเหลี่ยม สานัก
มีการปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้
การศึกษา
เหมาะกับการจัดกิจกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

การเรี ยนการสอน

3.ยกระดับถนนคอนกรี ตภายในศูนย์

-มีร้ ัวรอบขอบชิด

พัฒนาเด็กเล็กฯโดยทาการเสริ มผิวทาง

-มีสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการ
จัดกิจกรรม

คอนกรี ตหนา 0.15 ม.พื้นที่ดาเนิ นการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

630,000

จานวน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ไม่นอ้ ยกว่า120 ตร.ม.
4.ปรับปรุ งภูมิทศั น์โดยรอบอาคารศูนย์ฯ

36 โครงการก่อสร้างอาคาร -เพือ่ ให้มีห้องเอนกประสงค์
อเนกประสงค์ศูนย์พฒั นา สาหรับจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก
เด็กเล็กโนนชัย
-เพือ่ ให้มีห้องรับประทานอาหาร
และห้องครัว
-เพือ่ ให้มีเวทีใช้ในการจัดกิจกรรม

โดยทาการจัดสวนพร้อมปลูกต้นไม้
5.ก่อสร้างเสาธงสู งไม่นอ้ ยกว่า 4 เมตร
6.ก่อสร้างรั้วคอนกรี ตสูงไม่นอ้ ยกว่า
1.35 เมตร ยาวรวมไม่นอ้ ยกว่า36ม.
ปรับปรุ งห้องเอนกประสงค์เพือ่
ใช้จดั กิจกรรมสาหรับเด็ก ใช้เป็ น
ห้องรับประทานอาหารและห้องครัว
มีขนาดห้องกว้าง 6 เมตร ยาว10 เมตร
มีพ้นื ที่รวมไม่นอ้ ยกว่า 60 ตร.ม.

-

-

ศูนย์
พัฒนา
ที่ปรับ
ปรุ ง

-มีห้องเอนกประสงค์
สานัก
ในการจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก การศึกษา
-มีห้องรับประทานอาหาร
และห้องครัว
-มีเวทีจดั กิจกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

พร้อมมีเวทีภายในไว้เพือ่ จัดกิจกรรม
ขนาดกว้าง2.50 เมตร ยาว 60 เมตร
สูง 0.60 เมตร
37 โครงการก่อสร้างปรับปรุ ง -เพือ่ ให้มีร้ ัวคสล.ที่แข็งแรง
ก่อสร้างรั้ว คสล.สูงไม่นอ้ ยกว่า2 ตร.ม.
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดป่ า ปลอดภัย
ความยาวรวมไม่นอ้ ยกว่า 28.เมตร
ชัยวัน
-เพื่อให้มีพ้นื ที่เพิม่ ในการประกอบอาหาร งานต่อเติมห้องครัวพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 9
สาหรับเด็ก
ตรารางเมตร งานก่อสร้างหลังคาทางเดิน
-เพือ่ ให้มีหลังคาทางเดินป้ องกันฝนและ โครงเหล็กมุงแผ่นหลังคาเมทัลชี ท
แสงแดด
หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า
-เพือ่ ให้มีรางระบายน้ า
40 ตารางเมตร งานติดตั้งรางระบายน้ า
สังกะสีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 40 เมตร
38 โครงปรับปรุ งหลังคารถ เพือ่ ปรับปรุ งหลังคารถยนต์บรรทุก รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จานวน 4 คัน
ยนต์ 6 ล้อ
6 ล้อที่มีสภาพชารุ ดให้เอื้อต่อการ
ได้รับการปรับปรุ งหลังคา ให้มี
ใช้งาน
สภาพสมบูรณ์ และพร้อมใช้งาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

265,000

จานวน

-

-

ศูนย์
พัฒนา
ที่ปรับ
ปรุ ง

200,000

-

-

จานวน
ศูนย์
พัฒนา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-มีร้ ัวคสล.กั้นเป็ นสัดส่วน
สานัก
-มีห้องครัวใช้ในการประกอบ การศึกษา
อาหาร
-มีหลังคาทางเดินป้ องกัน
ฝนและแสงแดด
-มีรางระบายน้ า

รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ได้
รับการปรับปรุ งหลังคา
ให้มีสภาพสมบูรณ์และ

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ปรับปรุ ง พร้อมใช้งาน

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมสิ่ งก่อสร้าง
ปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง ของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น จานวน 11 โรงเรี ยน
โรงเรี ยนละ 200,000 บาท

39 โครงการบารุ งรักษาและ

ซ่อมแซมสิ่ งก่อสร้างภายในโรงเรี ยน 2,200,000
ในสังกัดเทศบาล จานวน 11 โรงเรี ยน

2,200,000

2,200,000

จานวน
ศูนย์
พัฒนา
ที่ปรับ
ปรุ ง

สิ่ งก่อสร้างภายในโรงเรี ยน
ได้รับการดูแลให้มีสภาพ
ที่ดี มีความปลอดภัย

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

40 โครงการทาสีอาคาร 2 (โพธิ์เงิน)

วัตถุประสงค์
เพือ่ ปรับปรุ งภูมิทศั น์
โรงเรี ยนให้สวยงาม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
ทาสีภายในและภายนอกอาคาร
2 (โพธิ์เงิน)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
350,000
-

42 โครงการปรับปรุ งป้ ายโรงเรี ยน

เพือ่ เป็ นค่าปรับปรุ งอาคาร

ปูพ้นื ไม้บาเก้สนามวอลเลย์บอล
เอนกประสงค์ให้มีสนามกีฬา บาสเก็ตบอล และสนามเทเบิล
ในร่ ม เพือ่ จัดการแข่งขัน
เทนนิส
กีฬา การเล่นกีฬา การออก
กาลังกาย การฝึ กซ้อมกีฬา
สาหรับนักเรี ยนและ
ประชา'ชนทัว่ ไป
เพือ่ เป็ นค่าปรับปรุ งป้ าย
ค่าปรับปรุ งป้ ายโรงเรี ยนโดยปู
พื้นด้วยหิ นแกรนิต พร้อมสลัก
โรงเรี ยนโดยเปลียนชื่อ

อาคาร

จากกองการศึกษา เป็ น

อักษรชื่อโรงเรี ยนบนแผนหิ น

500,000

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน - โรงเรี ยนมีภูมิทศั น์ที่
ที่ทาสี

41 โครงการปรับปรุ งอาคารเอนก
ประสงค์ 1 ให้เป็ นสนามกีฬา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วดั
(KPI)

จานวน
อาคาร

โรงเรี ยนเทศบาล
สวยงาม เอื้อต่อการเรี ยนรู้ บ้านสามเหลี่ยม
- การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
โรงเรี ยนมีสนามกีฬา
โรงเรี ยนเทศบาล
ในร่ ม เพือ่ การจัดการ
บ้านโนนทัน

ที่ได้รับ แข่งขันกีฬา การเล่น
การ กีฬา
ปรับปรุ ง

100,000

-

-

จานวน โรงเรี ยนมีป้ายชื่ อ
ป้ าย โรงเรี ยนที่ถูกต้อง สวย

งาม

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนทัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

43 โครงการปรับปรุ งทาสีอาคาร
โพธิสาร

44 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
บริ เวณข้างอาคาร 4 ด้านทิศ

วัตถุประสงค์
สานักการศึกษา
เพือ่ ปรับปรุ งทาสีอาคาร
โพธิสารโดยทาการทาสีน้ า
อะคลิลิกภายนอกและทา
การปูกระเบื้องภายในห้อง
เรี ยน
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ระบายน้ า

ตะวันออก

45 โครงการปรับปรุ งห้องสมุด

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
สีทอง
ทาสีอาคารโพธิสาร โดยทาการ
ทาสีน้ าอะคลิลิกภายนอกและปู

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

300,000

จานวน อานวยความสะดวกใน

-

อาคาร การติดต่อประสานงาน

กระเบื้องภายในห้องเรี ยน

-ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.

-ปรับปรุ งลานหน้าห้องสมุดที่
ผุพงั ให้ใช้งานได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนทัน

ที่ทาสี

-

900,000

พร้อมบ่อพักรางวี 1 ข้าง
ความยาวรวมไม่นอ้ ยกว่า 180 ม.
เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้ใช้ห้อง
สมุดที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

900,000 จานวน - น้ าที่ไหลจากถนนเข้าสู่
ท่อ โรงเรี ยนระบายได้อย่าง

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองใหญ่

ระบาย รวดเร็ ว

- นักเรี ยน ผูป้ กครอง
ครู ได้รับความสะดวก
200,000 จานวน นักเรี ยนได้ใช้ห้องสมุดที่
ห้อง ได้มาตรฐานปลอดภัย
น้ า

200,000

200,000

สมุด

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองใหญ่

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

46 โครงการปรับปรุ งบันได

47 โครงการก่อสร้างสวนหย่อมและ
ลานกิจกรรมหน้าโรงเรี ยน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ได้บนั ไดที่ได้
มาตรฐานปลอดภัยต่อการใช้
งาน
เพือ่ เป็ นที่พกั สาหรับผูป้ ก
ครองและนักเรี ยนได้ใช้ใน
การทากิจกรรมและเป็ นที่
พักผ่อน

48 โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร เพือ่ ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร
โดยทาการรื้ อถอนอาคารเรี ยน
อนุบาลเดิมออกทั้งหมด และ
ทาการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร
ขนาดพื้นที่รวมไม่นอ้ ยอว่า
432 ตารางเมตร เสาคอนกรี ต

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
ปรับปรุ งบันไดทางเดินที่และ
พื้นผิวที่ชารุ ด
ก่อสร้างลานกิจกรรมสนามหน้า
โรงเรี ยนให้เป็ นที่พกั สาหรับ
ผูป้ กครองและนักเรี ยนได้ใช้
ในการทากิจกรรมและเป็ นที่
พักผ่อน
ก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาด
พื้นที่รวมไม่นอ้ ยกว่า 432 ตร.ม.
และรื้ อถอนอาคารเรี ยน
อนุบาลเดิมออกทั้งหมด

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000 จานวน โรงเรี ยนมีบนั ไดที่ได้
บันได มาตรฐานปลอดภัยต่อ
ทางเดิน การใช้งาน
500,000
500,000
500,000 จานวน ผูป้ กครองและนักเรี ยน
สวน ได้ใช้ในการทากิจกรรม
หย่อม และเป็ นที่พกั ผ่อน

4,263,000

4,263,000

4,263,000 จานวน โรงเรี ยนมีอาหารโรง
พื้นที่ อาหารที่ได้มาตรฐาน
อาคาร นักเรี ยนมีสถานที่ในการ
โรง รับประทานอาหารอย่าง
อาหาร เพียงพอ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองใหญ่
โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองใหญ่

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนชัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เสริ มเหล็ก หลังคาโครงสร้าง
เหล็กถักกั้นห้องครัวขนาดพื้น
ที่ไม่นอ้ ยกว่า 36 ตารางเมตร
พร้อมก่อสร้างเค้าเตอร์อ่างล้าง
จาน 2 หลุม ก่อสร้างเค้าเตอร์
ขายสินค้าและห้องเก็บของ
พื้นที่รวมไม่นอ้ ยกว่า 18 ตาราง
เมตร ติดตั้งระบบไฟฟ้ าแสง
สว่าง ระบบประปาสุขาภิบาล
พร้อมทาร่ องน้ ารางตื่นรอบอา
คารเพือ่ ระบายน้ าฝนตามมาตร
ฐานเทศบาลนครขอนแก่น
49 โครงการทาสีภายในและภายนอก เพือ่ จ่ายเป็ นค่าปรับปรุ งอาคาร ทาสีภายในและภายนอกอาคาร
อาคาร 2 (อาคารบุษราคัม)
2 (อาคารบุษราคัม) รหัส
บุษราคัม

700,000

700,000

700,000 จานวน โรงเรี ยนมีอาคารเรี ยนที่ โรงเรี ยนเทศบาล
้ การเรี ยนรู้ บ้านโนนชัย
อาคาร สวยงาม กระตุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

สน.ศท.3/12 โดยทาสีภายใน
และภายนอกอาคารเรี ยน
50 โครงการทาสีภายในและภายนอก เพือ่ จ่ายเป็ นค่าปรับปรุ งอาคาร ทาสีภายในและภายนอกอาคาร
อาคาร 3 (อาคารมรกต)
3 (อาคารมรกต) รหัส
มรกต
สน.ศท.4/12 โดยทาสีภายใน
และภายนอกอาคารเรี ยน
เพื่อปรับปรุ งอาคารให้เกิดความ ปรับปรุ งทาสี อาคารศรี คูณ โดยทาสี
51 โครงการทาสีอาคารศรี คูณ
สวยงามเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ภายนอกและภายในไม่นอ้ ยกว่า
3,490 ตร.ม.
52 โครงการวางท่อระบายน้ าในบริ เวณ เพือ่ ปรับปรุ งระบบระบายน้ า ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ขนาด
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านศรี ฐาน
ภายในโรงเรี ยนเทศบาล
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
บ้านศรี ฐาน
ท่อพัก ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 258
เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ทาสี ของนักเรี ยน

900,000

900,000

349,000

-

900,000 จานวน โรงเรี ยนมีอาคารเรี ยนที่ โรงเรี ยนเทศบาล
้ การเรี ยนรู้ บ้านโนนชัย
อาคาร สวยงาม กระตุน
ที่ทาสี ของนักเรี ยน
-

จานวน อาคารเรี ยนมีความสวยงาม โรงเรี ยนเทศบาล
อาคาร เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย

บ้านศรี ฐาน

ที่ทาสี

800,000

-

-

จานวน โรงเรี ยนมีระบบระบายน้ า โรงเรี ยนเทศบาล
ท่อ จากห้องน้ าและอาคารต่างๆ
ระบาย ในบริ เวณโรงเรี ยน
น้ า

บ้านศรี ฐาน

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

53 ติดตั้งลิฟท์บริ เวณสะพานลอยหน้า
โรงพยาบาลด้านติดรั้วโรงพยาบาล
ขอนแก่น

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ช่วยให้ผพู้ ิการหรื อ ติดตั้งลิฟท์ระบบไฮโดรลิก จานวน 1 จุด
ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งนัง่ รถเข็น
บรรทุกน้ าหนักไม่นอ้ ยกว่า 300 กิโลกรัม
สามารถข้ามถนนได้อย่าง
ปลอดภัย

54 ติดตั้งลิฟท์ท้งั 2 ด้าน บริ เวณสะพานลอย เพือ่ ช่วยให้ผพู้ ิการหรื อ ติดตั้งลิฟท์ระบบไฮโดรลิก จานวน 2 จุด
หน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 2
ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งนัง่ รถเข็น
บรรทุกน้ าหนักไม่นอ้ ยกว่า 300 กิโลกรัม
สามารถข้ามถนนได้อย่าง
ปลอดภัย
55 ค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน ค.ส.ล.
สูง 4 ชั้น ภายในแปลงที่ดินที่ทาการ
เทศบาลนครขอนแก่นบริ เวณทิศเหนือ
จานวน 1 หลัง

เพือ่ ทดแทนอาคาร
ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น
สานักงานเดิมที่โครงสร้าง จานวน 1 หลัง พร้อมระบบไฟฟ้ า
ทรุ ดเสียหาย
ระบบปรับอากาศ พื้นที่ใช้สอยรวมไม่
น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561 2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
750,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนลิฟท์ ผูพ้ ิการได้รับความสะดวก สานักการช่าง
ได้รับการติดตั้ง และข้ามถนนได้อย่าง

ปลอดภัย

1,500,000

-

-

จานวนลิฟท์ ผูพ้ ิการได้รับความสะดวก สานักการช่าง
ได้รับการติดตั้ง และข้ามถนนได้อย่าง

ปลอดภัย

42,500,000

-

-

อาคารได้รับ เพือ่ รองรับการปฏิบตั ิงาน
การก่อสร้ าง ของเจ้าหน้าที่กองวิชการ

และแผนงานและสานักการ
สาธารณสุขและสิ่ งแลดล้อม

สานักการช่าง

2

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

56 ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารสานักทะเบียน- เพือ่ เพิม่ พื้นที่การให้
ราษฎร์
บริ การประชาชน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ต่อเติมอาคารทะเบียนราษฎร์บริ เวณ
ด้านหน้า เพือ่ เพิม่ พื้นที่ส่วนทาบัตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561 2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
180,000
-

58 ค่าติดตั้งระบบป้ องกันนกเข้าไปใน
ตลาดสดเทศบาล 1

เพือ่ ปรับปรุ งซ่อมแซม
ตลาดที่ชารุ ดเสียหาย
ให้ใช้งานได้และถูก
สุขอนามัย

ปรับปรุ งเสาคอนกรี ตอาคารเดิม
ย้ายระบบสายไฟฟ้ าบริ เวณกันสาดเดิม
ที่มีการรื้ อถอน พร้อมติดตั้งและเชื่อม
ระบบไฟฟ้ าใหม่ ดาเนินการติดตั้ง
รางระบายน้ าฝนใหม่ โดยรอบอาคาร
ติดตั้งกันสาดหลังคาเหล็กรี ดลอน
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 270 ตารางเมตร
เพือ่ ป้ องกันนกเข้าไปเกาะ ติดตั้งโครงเหล็กแล้วกรุ แผ่นเมทัลชีท
ภายในตลาดและปล่อยมูล หนาไม่นอ้ ยกว่า 0.3 มิลลิเมตร ด้านข้าง
ลงสู่ พ้นื ที่คา้ ขาย
ติดตั้งโครงเหล็กยึดตาข่ายเหล็กกันนก
พื้นที่รวมไม่นอ้ ยกว่า 3,945 ตารางเมตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

อาคารได้รับ ประชาชนได้รับความ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการช่าง

การก่อสร้ าง สะดวกในการรับบริ การ

ประชาชนพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 10 ตารางเมตร

57 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งซ่อมแซมอาคาร
ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาด อ.จิระ)

ตัวชี้วดั
(KPI)

706,000

-

-

1,400,000

-

-

จากเทศบาล
อาคารได้รับ ประชาชนได้รับความ
การก่อสร้ าง สะดวกในการรับบริ การ
จากเทศบาล

สานักการช่าง

ระบบป้ องกัน ตลาดมีความสะอาดถูกหลัก สานักการช่าง
กรงนกได้รับ สุขอนามัย
การติดตั้ง

3

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

59 ค่าออกแบบก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 3 เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลในการ ทาการจ้างออกแบบรายละเอียดการ
(ตลาดโบ้เบ้)
ก่อสร้างตลาดโดยคานึงถึง ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น โดยแบ่งเป็ นตลาด
การใช้จ่ายงบประมาณ 2 ชั้น และที่จอดรถ 2 ชั้นพื้นที่ไม่
อย่างรอบคอบ
น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร
60 ค่าจัดทาป้ ายประกาศจุดผ่อนผัน
เพือ่ ใช้ประกาศผ่อนผันให้ จัดทาป้ ายเสาเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว สูงไม่
จานวน 26 ป้ าย
ทาการขายหรื อจาหน่าย น้อยกว่า 2.8 เมตร ขนาดป้ าย 0.6x0.8 เมตร
สินค้าได้ ในระหว่างวัน จานวน 26 ป้ าย ติดตั้งภายในเขตเทศบาล
หรื อเวลาที่กาหนด
61 ค่าซ่อมแซมประติมากรรมสีโห-สิ นไซ เพือ่ ซ่อมแซมเสาไฟ
ซ่อมแซมประติมากรรมสีโห-สินไซ
ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ที่ชารุ ดเสียหายให้สามารถ ถนนศรี จนั ทร์ จานวน 43 ต้น
ซ่อมแซมประติมากรรมสีโห ถนนมะลิ
ใช้งานได้ปกติ
วัลย์ จานวน 12 ต้น ซ่อมแซม
ประติมากรรมหอยสังข์ ถนนรื่ นรมย์
จานวน 11 ต้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561 2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
1,915,000
-

165,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การใช้จ่ายงบประมาณ
สานักการช่าง
การก่อสร้ าง เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตลาดได้รับ

ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
สานักการช่าง
ประกาศจุด สะดวกในการสัญจรไปมา

จานวนป้ าย
ผ่อนผัน

815,000

-

-

ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
สานักการช่าง
ประติมากรรม สะดวกในการสัญจรไปมา
จานวน

สี โห-สิ นไซ

4

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

62 ค่าก่อสร้างป้ องกันตลิ่ง ทางเดินทางวิ่ง
และปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายในสวน
สาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงท่าน้ าสวนไห
ไปทางทิศเหนือถึงท่าน้ าบริ เวณลาน
เจ้าแม่กวนอิม (ช่วงที่ 1)

เพือ่ ป้ องกันการพังทลาย
ของหน้าดินบริ เวณ
ริ มบึงแก่นนครและ
ปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้เกิด
ความสวยงาม

ก่อสร้างป้ องกันตลิ่ง ทางเดินทางวิ่ง
ความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร ความยาว
ไม่นอ้ ยกว่า 485 เมตร

63 ค่าก่อสร้างป้ องกันตลิ่ง ทางเดินทางวิ่ง
และปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายในสวน
สาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงท่าน้ าบริ เวณ
ลานเจ้าแม่กวนอิมข้ามผิวน้ าไปทาง
ทิศตะวันตกถึงบริ เวณตลิ่งบริ เวณ
ลานกีฬา (ช่วงที่ 2)

เพือ่ ป้ องกันการพังทลาย
ของหน้าดินบริ เวณ
ริ มบึงแก่นนครและ
ปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้เกิด
ความสวยงาม

ก่อสร้างป้ องกันตลิ่ง ทางเดินทางวิ่ง
ความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร ความยาว
ไม่นอ้ ยกว่า 510 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561 2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
19,400,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ป้ องกันตลิ่ง ประชาชนและนักท่องเที่ยว สานักการช่าง
ทางเดินทางวิง่ มีที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
ได้รับการ
ปรับปรุ ง

36,800,000

-

-

ป้ องกันตลิ่ง ประชาชนและนักท่องเที่ยว สานักการช่าง
ทางเดินทางวิ่ง มีที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
ได้รับการ
ปรับปรุ ง

5

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

64 ค่าก่อสร้างป้ องกันตลิ่ง ทางเดินทางวิ่ง
และปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายในสวน
สาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงท่าน้ าบริ เวณ
ลานกีฬาไปทางทิศใต้ถึงท่าน้ าเจ้าพ่อ
มเหศักดิ์ (ช่วงที่ 3)
65 ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะและก่อสร้าง
ทางเดินสาหรับออกกาลังกายบริ เวณ
สนามฟุตบอลชุมชนหนองใหญ่ 1
66 ค่าติดตั้งเครื่ องออกกาลังกายและ
เครื่ องเด็กเล่นกลางแจ้งตามชุมชน เขต 2
67 ก่อสร้างท่าน้ าริ มบึงหนองใหญ่ 3

วัตถุประสงค์
เพือ่ ป้ องกันการพังทลาย
ของหน้าดินบริ เวณ
ริ มบึงแก่นนครและ
ปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้เกิด
ความสวยงาม
เพือ่ รองรับผูม้ าออกกาลังกายในสนามฟุตบอล

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างป้ องกันตลิ่ง ทางเดินทางวิ่ง
ความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร ความยาว
ไม่นอ้ ยกว่า 345 เมตร

ก่อสร้างห้องน้ าสาหรับผูห้ ญิง 3 ห้อง
สาหรับผูช้ าย 2 ห้อง พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
400 ตารางเมตร
เพือ่ รองรับผูม้ าออกกาลัง- ติดตั้งเครื่ องออกกาลังกายและเครื่ อง
กายในชุมชน
เด็กเล่นกลางแจ้งตามชุมชน เขต 2
จานวน 3 ชุมชน
เพือ่ ให้ประชาชนมีที่
ก่อสร้างท่าน้ า ขนาด 6x4 เมตร หรื อ
พักผ่อนหย่อนใจในชุมชน พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 24 ตารางเมตร
พร้อมบันไดลงท่าน้ า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561 2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
13,800,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ป้ องกันตลิ่ง ประชาชนและนักท่องเที่ยว สานักการช่าง
ทางเดินทางวิง่ มีที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
ได้รับการ
ปรับปรุ ง

360,000

-

-

จานวนห้องน้ า สนามฟุตบอลมีห้องน้ า

สานักการช่าง

สาธารณะได้รับ สาธารณะรองรับผูใ้ ช้บริ การ
การก่อสร้ าง อย่างเพียงพอ

689,000

จานวนเครื่ อง ประชาชนมีสถานที่

สานักการช่าง

ออกกาลังกาย ออกกาลังกายและ
ได้รับการติดตั้ง เสริ มสร้างสุขภาพในชุมชน

250,000

-

-

ภูมิทศั น์มีความสวยงาม
สานักการช่าง
การก่อสร้ าง และเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
ในชุมชน
ท่าน้ าได้รับ

6

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

68 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งลานกีฬา
ชุมชนโนนทัน 4

วัตถุประสงค์
เพือ่ ปรับปรุ งพื้นที่เดิม
ให้ได้มาตรฐาน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับระดับพื้นคอนกรี ตเดิม พร้อมม้านัง่
คอนกรี ตและปลูกไม้พมุ่ ไม้ยนื ต้น
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 100 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561 2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
320,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวน
ลานกีฬา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ชุมชนมีพ้นื ที่เพียงพอ
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการช่าง

ลานกีฬา
ได้รับก่อสร้ าง

69 ติดตั้งเครื่ องออกกาลังกายและ
เครื่ องเด็กเล่นกลางแจ้ง เขต 3

70 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งภูมิทศั น์
สวนสาธารณะหนองบอน

เพือ่ รองรับผูม้ า
ออกกาลังกายในชุมชน

ติดตั้งเครื่ องออกกาลังกายและ
เครื่ องเด็กเล่นกลางแจ้งตามชุมชน
เขต 3 จานวน 2 ชุมชน

เพือ่ ให้ประชาชนมีที่
ก่อสร้างรั้วเหล็กกั้นรถ ยาวไม่นอ้ ยกว่า
พักผ่อนหย่อนใจในชุมชน 30 เมตร ปรับปรุ งศาลโดยยกแท่น
ให้สูงขึ้น ก่อสร้างท่าน้ า ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร และทาแนว
ป้ องกันตลิ่งโดยตอกเข็มคอนกรี ต
ความยาวตลอดแนวไม่นอ้ ยกว่า 40 เมตร

540,000

-

-

จานวนเครื่ อง ประชาชนมีสถานที่

สานักการช่าง

ออกกาลังกาย ออกกาลังกายและ
ได้รับการติดตั้ง เสริ มสร้างสุขภาพในชุมชน

480,000

-

-

ภูมิทศั น์มีความสวยงาม
สานักการช่าง
สวนสาธารณะ และเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
หนองบอน ในชุมชน
ภูมิทศั น์

ได้รับการ
ปรับปรุ ง

7

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8. การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

71 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งศาลาชุมชน
ศรี ฐาน 1,4

เพือ่ ปรับปรุ งศาลาชุมชน ก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก ยาวไม่นอ้ ยกว่า
เดิมให้ได้มาตรฐาน
35 เมตร รั้วเหล็ก ยาวไม่นอ้ ยกว่า
22 เมตร เทพื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 400 ตารางเมตร
72 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งภูมิทศั น์ศาลาชุมชน เพือ่ ปรับปรุ งศาลาชุมชน ก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก ยาวไม่นอ้ ยกว่า
ไทยสมุทร
เดิมให้ได้มาตรฐาน
35 เมตร รั้วเหล็ก ยาวไม่นอ้ ยกว่า
22 เมตร เทพื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
พร้อมทาผิวพิมพ์ลาย พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
400 ตารางเมตร
73 ค่าติดตั้งเครื่ องออกกาลังกายและ
เพือ่ รองรับผูม้ า
ติดตั้งเครื่ องออกกาลังกายและเครื่ อง
เครื่ องเด็กเล่นกลางแจ้ง เขต 4

ออกกาลังกายในชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561 2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
520,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ชุมชนมีพ้นื ที่เพียงพอ
ศาลาชุมชน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
จานวน

สานักการช่าง

ได้รับการ
ปรับปรุ ง

520,000

-

-

ชุมชนมีพ้นื ที่เพียงพอ
ศาลาชุมชน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
จานวน

สานักการช่าง

ได้รับการ
ปรับปรุ ง

560,000

-

-

จานวนเครื่ อง ประชาชนมีสถานที่

เด็กเล่นกลางแจ้งตามชุมชน เขต 4

ออกกาลังกาย ออกกาลังกายและ

จานวน 2 ชุมชน โดยติดตั้งในชุมชน

ได้รับการติดตั้ง เสริ มสร้างสุขภาพในชุมชน

มิตรภาพ และชุมชนไทยสมุทร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

74 โครงการแถลงข่าว
การดาเนินกิจกรรม
ของเทศบาล

วัตถุประสงค์
เพือ่ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ภารกิจของเทศบาล ให้สื่อมวลชน
และประชาชนทัว่ ไปได้รับทราบ

75 โครงการประชุมสัมมนา - เพือ่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการกาหนด
เชิงปฎิบตั ิการรายงาน กลยุทธ์ในการดาเนินงานเพือ่ ให้บรรลุ
ผลการดาเนินงานตาม ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดแถลงข่าวการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาลนครขอนแก่น ให้สื่อมวลชนและ
ประชาชนได้รับทราบ และสื่ อมวลชนนาไป

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผ่านสื่ อต่างๆ

จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบตั ิการอย่างน้อย
2 ครั้ง/ปี

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562 (KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000 600,000 600,000 จานวน สื่ อมวลชนและประชาชน
กิจกรรม ทัว่ ไปได้รับทราบกิจกรรม
ที่ได้รับ ต่างๆ ที่เทศบาลนคร
การเผย ขอนแก่นดาเนิ นการ
แพร่ อย่างถูกต้อง และมีสม
ั พันธ
ภาพที่ดีต่อกัน มีความภาค
ภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
และให้ความร่ วมมือใน
การพัฒนาท้องถิ่น อันจะ
ส่งผลให้เทศบาลมีศกั ยภาพ
ในการบริ หารจัดการยิง่ ขึ้น
80,000
80,000
80,000 จานวน การดาเนินงานตามพันธกิจ
ตัวชี้วดั ของเทศบาลนครขอนแก่น
ที่บรรลุ มีการปรับปรุ ง แก้ไขและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั ของเทศบาลนคร -เพือ่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขอนแก่น
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั ปัญหา
อุปสรรคของการดาเนินงานตามตัวชี้วดั

76 โครงการสารวจและ
จัดเก็บข้อมูล

(KPI)
ค่าเป้ า
หมาย
ระดับ

ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปี 2559

และผูบ้ ริ หารเทศบาลนาผลที่ได้จาก
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการไปพิจารณา
สั่งการ เสนอแนวทางการแก้ไขและ
พัฒนาการปฏิบตั ิงานให้เกิดผลงาน
ที่ดีตามเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ในระดับสูงสุด
เพือ่ สารวจและจัดเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ จ้างเหมาสารวจและจัดเก็บข้อมูล
และนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผน ด้านต่าง ๆ
หรื อแก้ไข ปรับปรุ งหรื อพัฒนาโครงการ
/กิจกรรม/ภารกิจต่างๆ ตามอานาจหน้าที่

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พัฒนาให้เกิดผลงานที่ดี
ตามเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ในระดับสูงสุด

สู งสุ ด

240,000

240,000

240,000

จานวน
ด้านของ
การสา
รวจและ

มีขอ้ มูลเพือ่ ใช้ในการวาง
แผนหรื อแก้ไข ปรับปรุ ง
หรื อพัฒนาโครงการ/
กิจกรรม/ภารกิจต่างๆ ตาม

กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ของเทศบาล รวมทั้งกาหนดนโยบาย
และจัดทาแผนพัฒนา
77 โครงการสารวจความ
พึงพอใจผูร้ ับบริ การ
ที่มีต่องานบริ การ
ของเทศบาลนคร
ขอนแก่น

เพือ่ สารวจความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การที่มีต่องานบริ การของ
เทศบาลนครขอนแก่น อันจะนาไปสู่
การแก้ไข ปรับปรุ ง หรื อพัฒนา
การให้บริ การ

ตัวชี้วดั

(KPI)
จัดเก็บ
ข้อมูล

จ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
รัฐที่ ก.ท.จ. คัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้ เพือ่
ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของประ
ชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานเอกชนที่มารับบริ การหรื อติด
ต่อเทศบาลนครขอนแก่น โดยทาการ
สารวจความพึงพอใจอย่างน้อย 4 งานและ
แต่ละงานอย่างน้อยต้องมีกรอบงานที่จะ
ประเมิน ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อ
ขั้นตอนการให้บริ การ ความพึงพอใจต่อ
ช่องทางการให้บริ การ ความพึงพอใจต่อ

60,000

60,000

60,000

ร้อยละ
ของ
ระดับ
ความพึง
พอใจ
ของผูร้ ับ
บริ การ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
อานาจหน้าที่ของเทศบาล
รวมทั้งกาหนดนโยบาย
และจัดทาแผนพัฒนา
สานัก/กอง/ฝ่ าย/งาน ที่รับ
ผิดชอบงานบริ การที่สารวจ
ความพึงพอใจของผูร้ ับ
บริ การนาผลการสารวจ
ไปแก้ไข ปรับปรุ ง หรื อ
พัฒนาการให้บริ การ
ให้สอดคล้องกับความต้อง
การและความคาดหวัง
ของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ ความพึงพอใจต่อ
สิ่ งอานวยความสะดวก
78 โครงการสารวจความ
-เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจ จ้างที่ปรึ กษาเพือ่ สารวจความคิดเห็นและ
คิดเห็นและความพึงพอใจ ของประชาชน ต่อการดาเนินงานในภาพ ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการ
ของประชาชน
รวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ของเทศบาล ดาเนินงานในภาพรวมและในแต่ละ
ต่อการดาเนินงานใน
นครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น
ภาพรวมและในแต่ละ
-เพือ่ นาผลการสารวจเป็ นแนวทางในการ
ยุทธศาสตร์
พัฒนาปรับปรุ งพันธกิจและยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ ของเทศบาลนครขอนแก่นให้
สอดคล้องกับนโยบายการบริ หารงานและ
สนองตอบความต้องการของประชาชน
79 โครงการจ้างที่ปรึ กษา
-เพือ่ จัดทาข้อมูลด้านเศรษฐกิจใน
จ้างที่ปรึ กษาจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
จัดทาผลิตภัณฑ์มวล
กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริ การ
พื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น
ระยะที่ 3 ที่ปรึ กษาจะต้องดาเนินการดังนี้
รวมในพื้นที่เขต
ของเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั

110,000

110,000

110,000

ได้ผลและนาผลการสารวจไป กองวิชาการ
ของ ใช้เป็ นแนวทางในการ
และแผนงาน
ระดับ พัฒนาปรับปรุ งพันธกิจและ
ความพึง ยุทธศาสตร์ ต่าง ๆ ของ
พอใจ เทศบาลนครขอนแก่นให้
ของ สอดคล้องกับนโยบายการ
ประชาชน บริ หารงานและสนองตอบ
ความต้องการของประชาชน

500,000

-

-

(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ

ระดับ
ความสา
เร็ จของ

-มีเครื่ องมือและกรอบแนว
ทางในการจัดเก็บข้อมูล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ

กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม
เทศบาลนครขอนแก่น
ระยะที่ 3

วัตถุประสงค์
- เพือ่ เป็ นข้อมูลในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการกาหนดนโยบายจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และกาหนดมาตรการแก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจของเทศบาลนครขอนแก่น
-เพือ่ เป็ นข้อมูลสาคัญในการวางแผน
การเข้ามาลงทุนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่นของภาคเอกชน
-เพือ่ พัฒนาบุคลากรและหน่วยงานใน
เชิงยุทธศาสตร์ ของเทศบาลนครขอนแก่น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั

(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เสริ มสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่ องมือ
การบริ หารองค์กรสมัยใหม่ และจัดทา

ทาผลิต

ระบบสนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสิ นใจ

ภัณฑ์

เทศบาลนครขอนแก่น
-มีขอ้ มูลในการสนับสนุน
การตัดสินใจในการกาหนด

มวลรวม

นโยบาย จัดทาแผนยุทธศาสตร์

ในพื้นที่

แหนพัฒนาเศรษฐกิจและ

ของหน่วยงานภายในด้านยุทธศาสตร์
ร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสูงของเทศบาล

การจัด

เขต
เทศบาล
นคร
ขอน
แก่น

กาหนดมาตรการแก้ไขปั ญหา

ทางเศรษฐกิจของเทศบาล
นครขอนแก่น
-บุคลากรที่เกี่ยวข้องของ
เทศบาลนครขอนแก่น
มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทา การวิเคราะห์ และการ
เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์
มวลรวมของเทศบาลนคร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 14.เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วดั

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ขอนแก่น
80 โครงการจ้างที่ปรึ กษา

เพือ่ ให้ได้รูปแบบการบริ หารจัดการ

จ้างที่ปรึ กษาเพือ่ ดาเนินการศึกษา

1,000,000

-

-

ระดับ

ได้รูปแบบการบริ หารจัดการ กองวิชาการ

ศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ที่เป็ น Smart city ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามี

วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม

ความ

ที่เป็ น Smart city ที่ทุกภาค

แบบมีส่วนร่ วม

ส่วนร่ วม อันเกิดจากกระบวนการวิจยั

เมืองพิเศษ ระยะที่ 3 ในรู ปแบบ

สาเร็ จ

ส่วนเข้ามามีส่วนร่ วม

เมืองพิเศษ ระยะที่ 3

วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม

Smart city

ในรู ปแบบ Smart city

ในการนา
รู ปแบบ
การ
บริ หาร
จัดการ
ไปใช้

และแผนงาน

ยุทธศาสตร์ ที่ 10
พัฒนาโครงสร้ างและศักยภาพองค์ กรให้ เป็ นองค์ กรที่มสี มรรถนะสู ง

เป้าประสงค์ ที่ 15
มีเครื่องมือเครื่องใช้ เพือ่ การบริการประชาชนได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 เครื่ องประเมินผลความพึงพอใจ เพือ่ ให้ประชาชนที่มาติดต่อ
สายสัญญาณ
ราชการในฝ่ ายทะเบียนราษฎรฯ
ได้มีการแสดงความคิดเห็นและ
สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปปรับ
ปรุ งกระบวนการทางานให้ดี
ยิง่ ขึ้น
2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด CCTV เพือ่ สร้างความปลอกภัย
ให้กบั สถถานที่ราชการและ
ผูม้ าติดต่อราชการ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้ อเครื่ องประเมินผล
ความพึงพอใจ แบบสาย
สัญญาญ

เครื่ องบันทึกภาพระบบกล้อง
วงจรปิ ด (CCTV) บริ เวณภายใน
เขตสานักงานเทศบาลนคร
ขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
94,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวน
เครื่ อง
ประเมินผล

83,000

-

-

จานวน
กล้อง
โทรทัศน์
วงจรปิ ด
CCTV

3 ตูเ้ อกสารเหล็ก ชนิด 4 ลิ้นชัก

เพือ่ ใช้ในการจัดเก็บบัตร

ค่าจัดซื้ อตูเ้ อกสารเหล็ก

ประวัติพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงาน

ชนิด 4 ลิ้นชัก จานวน 4
หลังๆ ละ 5,000 บาท

20,000

-

-

จานวน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ฝ่ ายทะเบียนราษฎรฯ สานักปลัดเทศบาล
ได้มีการปรับปรุ ง
กระบวนการทางาน
เพื่อรองรับความต้องการ
ของประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
สามารถติดตาม
สานักปลัดเทศบาล
ตรวจสอบหากเกิด
ความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของเทศบาล
และผูม้ าติดต่อราชการ
การจัดเก็บบัตรประวัติ สานักปลัดเทศบาล

ตูเ้ อกสาร พนักงานเทศบาล
เหล็ก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลูกจ้างประจา และ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
จ้างให้มีความเป็ นระเบียบ
และสามารถค้นหาได้สะดวก

4 โต๊ะเอนกประสงค์หน้าเหล็ก

5 เก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนักพิง

6 ตูเ้ หล็ก ชนิด 2 บานเปิ ด

เพือ่ ใช้ในกิจกรรมฝ่ ายป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
สานักปลัดเทศบาล
เพือ่ ใช้ในกิจกรรมฝ่ ายป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
สานักปลัดเทศบาล

เพือ่ ใช้ในกิจกรรมฝ่ ายป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

รวมเป็ นเงิน 20,000 บาท
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า กว้าง 455
x ลึก 620 x สูง 1331 มม.
โต๊ะเอนกประสงค์หน้าเหล็ก
จานวน 12 ตัวๆละ 3,000.-บาท
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 75x180x75
เก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนักพิง
จานวน 10 ตัวๆละ 200.-บาท
สามารถรองรับน้ าหนักได้
ไม่ต่ากว่า 120 กิโลกรัม มี
น้ าหนักไม่นอ้ ยกว่า 2.2 กิโลกรัม
ต่อตัว เก้าอี้พลาสติกสีขาว
โต๊ะเอนกประสงนค์
จานวน 1 ตัวๆละ 5,500.-บาท

36,000

-

-

จานวนโต๊ะ
เอนก
ประสงค์

2,000

-

-

จานวน
เก้าอี้
พลาสติก

-

5,500

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

พนักงานจ้างให้มีความ
เป็ นระเบียบและสามารถ
ค้นหาได้สะดวก
โต๊ะเอนกประสงนค์ สานักปลัดเทศบาล
เพือ่ ใช้ประโยชน์
ในกิจกรรมต่างๆของงาน
โต๊ะเอนกประสงนค์ สานักปลัดเทศบาล
เพือ่ ใช้ประโยชน์
ในกิจกรรมต่างๆของงาน

ตูเ้ หล็ก ชนิด 2 บาน
ตูเ้ หล็ก เปิ ดเพือ่ ใช้ประโยชน์

จานวน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
สานักปลัดเทศบาล

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ขนาด 60x120x75

ตัวชี้วดั
(KPI)
ชนิด 2

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ในการเก็บเอกสารให้

บานเปิ ด ปลอดภัยและเป็ นระเบียบ

7 สายส่งน้ าดับเพลิงพร้อมข้อ
ต่อสวมเร็ ว

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ - เครื่ องใช้
เพียงพอในการปฏิบตั ิงานใน
กิจกรรมฝ่ ายป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
สานักปลัดเทศบาล

สายส่ งน้ าดับเพลิงพร้อมข้อต่อสวม

เร็ วทองเหลืองผลิตจากยาง
สังเคราะห์ ขนาด1 ½
จานวน 4 เส้นเส้นๆละ
9,000.- บาท เป็ นเงิน
36,000.-บาทขนาด 2 ½ เส้น
จานวน 5 เส้นเส้นๆละ12,000.-บาท

เป็ นเงิน 60,000.-บาท
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 96,000 บาท
ทาจากใยสังเคราะห์ได้
มาตรฐาน UL หรื อ ดีกว่า
พร้อมข้อต่อทองเหลือง

96,000

-

-

จานวน

การปฏิบตั ิการป้ องกันและ สานักปลัดเทศบาล

สายส่ งน้ า บรรเทาสาธารณภัย
ดับเพลิง มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่มีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 20 เมตร

8 หมวกกันกระแทก

9 ฮาร์ เนสกูภ้ ยั ทางสูงชนิดแบบ
สายรัดเต็มตัว
10 เครื่ องดับเพลิงผงเคมีแห้ง

11 หัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบไร้แรง
สะท้อนกลับ

เพือ่ ใช้ในการช่วยเหลือผู้
ประสบภัยทางสูง
เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ - เครื่ องใช้
เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
ในการช่วยเหลือทางสูง
เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ - เครื่ องใช้
เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ - เครื่ องใช้
เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน

ซื้ อหมวกกันกระแทก จานวน
6 ใบ ๆ ละ 6,820 บาท สาหรับ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทางสูง

-

ฮาร์ เนสกูภ้ ยั ทางสู งชนิ ดแบบสายรัด

-

เต็มตัว จานวน 2 ชุดๆ 19,800
เป็ นเงิน 39,600.-บาท
ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง
จานวน 78 ถังๆ 1,200.เป็ นเงิน 93,600.-บาท
Fire reting 6A 20B ขนาด
15 ปอนด์
ซื้ อหัวฉี ดแบบไร้แรงสะท้อนกลับ
จานวน 4 หัว ๆ ละ 22,000 บาท

40,920

-

จานวน

ทาให้มีอุปกรณ์ในการช่วย สานักปลัดเทศบาล

หมวกกัน เหลือผูป้ ระสบภัยทางสูง
กระแทก อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

39,600

-

93,600

-

-

88,000

-

-

การปฏิบตั ิการป้ องกัน สานักปลัดเทศบาล
ฮาร์ เนส และบรรเทาสาธารณภัย
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
จานวน การปฏิบตั ิการป้ องกัน สานักปลัดเทศบาล
เครื่ องดับ และบรรเทาสาธารณภัย
เพลิง มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
จานวน

จานวนหัว การปฏิบตั ิการป้ องกัน
ฉี ดดับเพลิง และบรรเทาสาธารณภัย

สานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ในการระงับเหตูเพลิงไหม้

12 เครื่ องยิงน้ าดับเพลิงแรงดันสูง

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ - เครื่ องใช้
เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
ในการระงับเหตูเพลิงไหม้

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีคนั โยกเปิ ด- ปิ ดน้ า ด้ามจับ
ทาด้วยยางสังเคราะห์ปลาย
หัวฉีดหุม้ ด้วยวัสดุกนั กระแทก
สามารถเลือกปรับอัตราไหล
ของน้ าได้หลายระดับ
สามารถปรับการฉัดน้ าได้ท้ งั แบบ
เป็ นลาพุง่ และฝอยแผ่กระจาย
สามารถฉีดน้ าได้ไกล มีขอ้ ต่อ
แบบสวมเร็ วขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 2 นิ้วครึ่ ง
เครื่ องดับเพลิงฉีดน้ าแรงดันสูง
จานวน 1 เครื่ องๆ ละ 450,000 บาท

เป็ นอุปกรณ์ AFT ใช้
เทคโนโลยีข้ นั สูงของอากาศ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น

-

450,000

-

การปฏิบตั ิการป้ องกัน สานักปลัดเทศบาล
เครื่ องยิงน้ า และบรรเทาสาธารณภัย
ดับเพลิง มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
จานวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

13 ชุดผสมโฟม(Foam Inductor)

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ - เครื่ องใช้
เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
ในการระงับเหตูเพลิงไหม้

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พลศาสตร์ในตัวเครื่ องยิง
ประกอบด้วย วาล์ว(High
Speed Valve) สามารถ เปิ ด
และปิ ด ในเวลาไม่เกิน 20 มิลิ
วินาทีสามารถทาแรงดันยิง
ได้ที่ทีละนัด สามารถกาหนด
ปริ มาณการยิงได้ต้ งั แต่ 0.25
ลิตร ถึง 1 ลิตรที่แรงดันr
ไม่นอ้ ยกว่า 25 Ba
ชุดผสมโฟม (Foam Inductor)
จานวน 1 ชุดๆละ 35,000 บาท
ประมาณน้ าที่ฉีดออกไม่
น้อยกว่า 450 ลิตร/นาที
สามารถปรับอัตราส่วนผสม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

35,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การปฏิบตั ิการป้ องกัน สานักปลัดเทศบาล
ชุดผสม และบรรเทาสาธารณภัย
โฟม มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
จานวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 ชุดผจญเพลิง(นอร์แม็ค)

15 เครื่ องตัดหญ้า ชนิดข้อแข็ง
แบบสะพายไหล่

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

น้ ายายาดับเพลิงเคมีฟองกล
ได้ 1- 6% โดยสามารถเลือก
อัตราปรับได้ มีสายดูดน้ ายาโฟม
มีท่อสแตนเลสปลายสายแบบ
ปากแหลม พร้อมข้อ ต่อสวม
เร็ ว ขนาด2.5 นิ้ว
เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ - เครื่ องใช้ จัดซื้ อชุดผจญเพลิง(นอร์แม็ค)
เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
จานวน 4 ชุด ๆ ละ 48,000.- บาท
งานสถานีดบั เพลิงศรี จนั ทร์
จานวน 2 ชุด
งานสถานีดบั เพลิงเมืองเก่า
จานวน 2 ชุด
เพือ่ ใช้ในกิจกรรมฝ่ ายป้ องกันฯ เครื่ องตัดหญ้า ชนิดข้อแข็ง
แบบสะพายไหล่ จานวน 1 เครื่ อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

9,500

192,000

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

การปฏิบตั ิการป้ องกัน สานักปลัดเทศบาล
ชุดผจญ และบรรเทาสาธารณภัย
เพลิง มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น

-

จานวน

จานวน

เครื่ อง

การปฏิบตั ิการป้ องกัน สานักปลัดเทศบาล
และบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เครื่ องๆละ 9,500.-บาท
เป็ นเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ
ระบบติดแบบเส้นเอ็น /ใบตัด
พร้อมจานหมุนตัด
16 เครื่ องโทรทัศน์จอ LED
ขนาด 40 นิ้ว

17 เครื่ องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน

เพือ่ ใช้ติดตั้งในห้องประชุม

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ใน
การบันทึกข้อมูลและรายงาน
เหตุสาธารณภัยต่างๆ

- จัดซื้ อเครื่ องสมาร์ท TV
จานวน 1 เครื่ อง ๆ ละ 26,000.- รับประกันอย่างน้อย 1 ปี โดย
บริ ษทั ผูผ้ ลิต
เครื่ องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน จานวน 2 เครื่ องๆ
ละ 16,000 บาท มีหน่วยประมวล
ผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ ยกว่า
2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่

26,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัดหญ้า

มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น

จานวน

มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการ สานักปลัดเทศบาล

โทรทัศน์ ปฏิบตั ิงานในฝ่ าย
จอ LED ป้ องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
32,000

-

-

จานวน

มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการ สานักปลัดเทศบาล

ปฏิบตั ิงานในฝ่ าย
คอมพิวเตอร์ ป้ องกันและบรรเทา
สาหรับงาน สาธารณภัย
เครื่ อง

สานักงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
น้อยกว่า 3.3 GHz หรื อดีกว่า
จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความ
จาหลัก (RAM) ชนิด DDR3
หรื อดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า
4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล
(Hard Drive) ชนิด SATA หรื อ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ ย
กว่า 1 TB หรื อ ชนิด Solid
State Diskขนาดความจุ
ไม่นอ้ ยกว่า 100 GB จานวน
1 หน่วย มี DVD-RW หรื อดีกว่า
จานวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครื อ ข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

18 เครื่ องพิมพ์คอมพิวเตอร์
แบบฉีดหมึก ( Ink Jet )

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

Base-T หรื อดีกว่า จานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
มีแป้ นพิมพ์และเมาส์ มีจอภาพ
แบบ LCD หรื อดีกว่า มี Contras
Ratio ไม่นอ้ ยน้อยกว่า 600 : 1
และมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว
จานวน 1 หน่วย
เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ
ซื้ อครื่ องพิมพ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องใช้เพียงพอต่อการ
แบบหมึกพิมพ์ ( Ink Jet )
การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายป้ องกัน จานวน 2 เครื่ องๆละ 7,900.-บาท
และบรรเทาสาธารณภัย
ความละเอียดการพิมพ์ไม่นอ้ ย
สานักปลัดเทศบาล
กว่า 4800x1200 dpi หรื อ
1,200x2,400 dpi ความเร็ ว
ในการพิมพ์ร่างขาวดา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

15,800

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

จานวน
เครื่ อง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีเครื่ องมือ - เครื่ องใช้ สานักปลัดเทศบาล
เพียงพอต่อการใช้งาน

คอมพิวเตอร์ การพิมพ์เอกสารและข้อมูล
แบบฉี ด นาเสนอผลงานเป็ นไป
หมึก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ไม่นอ้ ยกว่า 33 หน้า/นาที
(PPM) หรื อ 15 ภาพ/ นาที(IPM)
ความเร็ วในการพิมพ์ร่างสี
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน้า/นาที (PPM)
หรื อ 10 ภาพ/ นาที(IPM)
สามารถสแกนเอกสาร ขนาด
A4 (ขาวดา-สี )ได้มีความระเอียด
ในการสแกนสูงสุดไม่นอ้ ยกว่า
1,200x2,400 dpi มีถาดป้ อน
เอกส่ารอัตโนมัติ (Auto
Document Feed) และสามารถ
ถ่ายสาเนาเอกสารได้ท้งั สีและ
ขาวดา สามารถทาสาเนาได้
สูงสุดไม่นอ้ ยกว่า 99 สาเนา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

และย่อ/ขยายได้ขยายได้ 25-400
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย
(Network InterFace) แบบ
10/100 Base-T หรื อดีกว่า
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
สามารถใช้งานผ่านเครื อข่าย
ไร้สาย (WiFi) ได้
19 ซื้ อวิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือสื่ อสาร
ในการปฏิบตั ิงานป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

จัดซื้ อวิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ
กาลังส่งไม่ต่ากว่า 5 วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์ตวั เครื่ องรับ/ส่ง วิทยุ
VHF/FM แท่นชาร์จ,เสายาง
แบตเตอรี่ แพ็ค,คลิปหลัง,คู่มือ
การใช้งาน จานวน 5 เครื่ อง ๆ
ละ 12,000 บาท

60,000

-

-

จานวน

มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้

วิทยุรับ-ส่ ง เพียงพอ ในการปฏิบตั ิงาน
ชนิดมือถือ ป้ องกันและบรรเทา

สาธารณภัยเพียงพอ
ในการปฏิบตั ิงานป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
การปฏิบตั ิป้องกันและ

สานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

20 ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน
พร้อมเครื่ องขยายเสียง
อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้
ในการปฏิบตั ิงานป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน
จานวน 1 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท
รถบรรทุกน้ า ธารา 6

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

20,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

บรรเทาสาธารณภัย
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
จานวน มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัดเทศบาล

ชุดสัญญาณ เพียงพอ ในการปฏิบตั ิงาน
ไฟฉุ กเฉิ น ป้ องกันและบรรเทา

สาธารณภัยเพียงพอ
ในการปฏิบตั ิงานป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
การปฏิบตั ิป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น

21 เรื อท้องแบนกูภ้ ยั
พร้อมเครื่ องยนต์และอุปกรณ์

เพือ่ ให้มีเรื อทดแทนเรื อเดิม
ที่ชารุ ดและเสื่ อมสภาพ
เพือ่ ใช้ปฏิบตั ิงานกูภ้ ยั

เป็ นเรื ออลูมิเนี ยม ขนาด 19.5 ฟุต

ระบบส่งกาลัง short tail
กาลังขับใบพัด 60 แรงม้า

-

1,650,000

-

เป็ นเรื ออลูมิเนียม
สานักปลัดเทศบาล
เรื อท้อง ใช้ในการตรวจสอบ
แบนกูภ้ ยั ระบบน้ าและงานกูภ้ ยั
จานวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป็ นเรื ออลูมิเนี ยม ขนาด 19.5 ฟุต

22 เทลเลอร์พว่ งลากเรื อ

ทนทานการกัดกร่ อน
น้ าหนักเบา แข็งแรงทนทาน
ต่อการกระแทกได้ดี
มีระบบนิรภัยเสริ มโฟมในตัวเรื อ
ป้ องกันเรื อจมจากอุบตั ิเหตุเรื อรั่ ว
จานวน 1 ลาๆ ละ1,650,000.-บาท
เพือ่ ความสะดวกในการเคลื่อน - ซื้ อเทลเลอร์พว่ งลากเรื อ
ย้ายเรื อท้องแบนในการช่วยเหลือ จานวน 1 คัน
ผูป้ ระสบภัย ป้ องกันการกระแทก ตัวเทรลเลอร์ โครงสร้าง
ป้ องกันการชารุ ดของตัวเรื อใน ทาด้วยเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
การจัดเก็บ
ความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 1.50 เมตร
ยาวเทรลเลอร์ไม่นอ้ ยกว่า 5 เมตร
ด้านหัวพ่วงสโลบเรี ยวยาว 2 เมตร

-

45,000

-

จานวน

มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้

เทลเลอร์ เพียงพอ ในการปฏิบตั ิงาน
พ่วงลากเรื อ ป้ องกันและบรรเทา

สาธารณภัยเพียงพอ
ในการปฏิบตั ิงานป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
การปฏิบตั ิป้องกันและ

สานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ป้ องกันและระงับอัคคีภยั
เพือ่ เป็ นการจัดหาเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ให้เพียงพอและเหมาะ
สมกับประชาชนในพื้นที่
ที่เพิม่ มากขึ้น

รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง
อเนกประสงค์ เป็ นรถยนต์
แบบ 6 ล้อ บรรทุกน้ า
ขนาด 7 ,000 ลิตร เครื่ องยนต์

2,800,000

-

-

จานวน
รถยนต์
บรรทุกน้ า
ดับเพลิง

ดีเซลมีกาลังไม่น้อยกว่า 220 แรงม้า

เอนก

ตอนท้ายติดตั้งถังบบรรจุน้ าได้ไม่

ประสงค์

น้อยกว่า 7,000 ลิตร ติดตั้ง
แท่นปื นฉีดน้ าดับเพลิงพร้อม
ติดตั้งสเปรย์บาร์ดา้ นท้ายสาหรับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บรรเทาสาธารณภัย
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น

มาค้ายันพร้อมล้อเลื่อน 1 ชุด
ปรับระดับขึ้น-ลงได้
ขอบล้อยางขนาด 14 นิ้ว หน้า
หน้ายางกว้าง 7 นิ้ว
ด้านท้ายติดสติ๊กเกอร์สะท้อน
23 รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง
อเนกประสงค์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เครื่ องใช้เพียงพอ
เหมาะสมในการ
ปฏิบตั ิงานป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย อย่างมีประสิทธิ
ภาพ

สานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พรมถนน ติดตั้งเครื่ องสูบน้ า
แรงดันสูงชนิดอลูมิเนียมอัลลอย
จานวน 1 คัน
เพือ่ ใช้ในการปฎิบตั ิภารกิจช่วย ซื้ อรถไฟฟ้ าส่องสว่างแบบ
24 ซื้ อรถไฟฟ้ าส่องสว่างแบบ
เสาสูง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 5 เมตร ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
เสาสูง ขนาดไม่ต่ากว่า 5 เมตร
ที่เกิดจากสาธารณ ภัยต่างๆ
จานวน 1 คัน
เป็ นรถยน์บรรทุกแบบ 4
ล้อ เครื่ องยนต์ ดีเซล
ระบบจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง
ไดเร็ คอินเจ็คชัน่ ระบาย
ความร้อน ด้วยน้ า กาลังแรง
25 ซุ้มโค้งพองลมประชาสัมพันธ์
สาหรับงานพิธี

- เพือ่ ให้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการปฏิบตั ิงาน

ม้าไม่นอ้ ยกว่า 136 แรงม้า
ซุ้มโค้งพองลมประชาสัมพันธ์
สาหรับงานพิธี

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

3,000,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

จานวน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัดเทศบาล

รถไฟฟ้ า เพียงพอ ในการปฏิบตั ิงาน
ส่ องสว่าง ป้ องกันและบรรเทา

สาธารณภัยเพียงพอ
ในการปฏิบตั ิงานป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
การปฏิบตั ิป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
-

17,000

-

ได้มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้ สานักปลัดเทศบาล
ซุม้ โค้ง ในการปฏิบตั ิงานให้มี
จานวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ให้มีประสิทธิภาพ

จานวน 1 ชุด

26 เครื่ องปั้มน้ าดับเพลิงชนิด
เครื่ องยนต์ดีเซล

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้
ในการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิทธิภาพ

เครื่ องปั้มน้ าดับเพลิงชนิด
เครื่ องยนต์ดีเซล จานวน
1 เครื่ อง ๆ ละ 45,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
เป็ นคเองยนต์ดีเซล ขนาด
4 สูบ 74 แรงม้า
ท่อดูดน้ าขนาด 3 นิ้ว

-

415,000

-

27 ซื้ อเลื่อยโซ่ยนต์

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้
ในการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิทธิภาพ

ซื้ อเครื่ องเลื่อยโซ่ยนต์ จานวน
1 เครื่ อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
บาร์ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 16 นิ้ว

-

8,500

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
และเพียงพอต่อการ
ใช้งาน
จานวน ได้มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้ สานักปลัดเทศบาล
เครื่ องปั๊ ม ในการปฏิบตั ิงานให้มี
น้ าดับเพลิง ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
และเพียงพอต่อการ
ใช้งาน
พองลม

ได้มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้ สานักปลัดเทศบาล
เลื่อยโซ่ ในการปฏิบตั ิงานให้มี
ยนต์ ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
จานวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

28 เครื่ องบินบังคับวิทยุ (โดรน )

29 รถยนต์ดบั เพลิงชนิดมีถงั
น้ าในตัว ขนาด 4,000 ลิตร

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
ให้มีประสิทธิภาพ

เพือ่ ใช้ในภารกิจป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลนครขอนแก่น

50,000

-

-

จานวน
เครื่ องบิน
บังคับวิทยุ

ซื้ อรถยนตร์ดบั เพลิงชนิด
มีถงั น้ าในตัวชนิดความจุ
ไม่นอ้ ยกว่า 4000 ลิตร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

และเพียงพอต่อการ
ใช้งาน

เครื่ องยนต์เบนซิ นขนาดไม่นอ้ ยกว่า

2 แรงม้า มีปลอกสวมบาร์
พร้อมอุปกรณ์จานวน 1 ชุด
มีคู่มือการใช้งาน
รับประกันอย่างน้อย 6 เดือน
จากโรงงานผูผ้ ลิต
โดรนถ่ายภาพ ชุดพร้อมบิน
จานวน 1 ชุดๆละ50,000.-บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-

4,884,000

-

จานวน
รถยนต์
ดับเพลิง

ได้มีเครื่ องมือ-เครื่ องใช้ สานักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
และเพียงพอต่อการ
ใช้งาน
เครื่ องใช้เพียงพอ
สานักปลัดเทศบาล
เหมาะสมในการ
ปฏิบตั ิงานป้ องกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

30 ซื้ อรถยนต์ตรวจการณ์
กระบะตอนเดียว 4 ประตู

วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็ นการจัดหาเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ให้เพียงพอและ
เหมาะกับประชากรในพื้นที่
สิ่ งปลูกสร้างที่เพิม่ ขึ้น
เพือ่ ใช้บรรทุกเครื่ องสูบน้ า
เข้าไปสูบน้ าท่วมขังและใช้งาน
นาขบวนในงานเทศกาล
งานประเพณีต่างๆ รับคณะศึกษา
ดูงานจากหน่วยงานอื่นๆ
ใช้ตรวจอาคารสถานที่ต่างๆ
ใช้ในโครงการฝึ กอบรมต่างๆ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 คัน

รถยนต์กระบะตอนเดียว 4 ประตู
ขับเคลื่อน 2 ล้อเครื่ องยนต์ไม่
น้อยกว่า 1,900 ซีซี 4 สูบ ดีเซล
อินเตอร์คูลเลอร์ ระบบจ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิงไดเร็ คอินเจ็กชัน่
เครื่ องยนตร์คอมมอลเรล
เกียร์ธรรมดา 5 สปิ ดกรทะล้อ
ขนาด 15 นิ้ว ยางขนาด
215-70R15 แอร์ เพาเวอร์พวง
มาลัยไฟฉุกเฉินแบบราว

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

และบรรเทาสาธารณ
ภัย อย่างมีประสิทธิ
ภาพ
-

610,000

-

จานวน

การปฎิบตั ิภารกิจป้ องกัน สานักปลัดเทศบาล

และบรรเทาสาธารณภัย
ตรวจการณ์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
รถยนต์

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

31 เครื่ องพ่นยาสะพายหลัง
เครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
ให้มีประสิทธิภาพ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สัญญาณครวญคราง วิทยุสื่อ
สารแบบสัง่ เคราะห์ความถี่
เครื่ องลาโพงฮอลส์ชนิดติด
ทั้งในรถยนต์ จานวน 1 คัน
เครื่ องพ่นยาสะพายหลัง
เครื่ องยนต์ 4 จังหวะ 5 เครื่ อง
เครื่ องละ 6,500 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
เป็ นเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

32,500

ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1.8 HP/7000 rpm

ชนิดหัวปั้มฉีดทองเหลือง
ความจุน้ าไม่นอ้ ยกว่า 25 ลิตร
ความจุของถังเชื้อเพลิงไม่นอ้ ย
กว่า 1.4 ลิตร น้ าหนักไม่นอ้ ยกว่า 11 kgs

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีเครื่ องมือเครื่ อง
เครื่ องพ่นยา ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
สะพายหลัง ให้ประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น และเพียงพอ
ต่อการใช้งาน
จานวน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

32 เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั ิงานของ
งานทะเบียนราษฎร 1 และ
งานทะเบียนราษฎร 2 ในการ
สอบสวนทางทะเบียนและบัตร
ประจาตัวประชาชน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
มีหน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) ไม่นอ้ ยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จานวน 1
หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
ที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อดี
กว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory ขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 2 MB โดยมี
ความเร็ วสัญญาณนาฬิกาพื้น
ฐานไม่นอ้ ยกว่า 1.8 GHz
และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิ ก (Graphics Processing Unit)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
32,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ สานักปลัดเทศบาล
เครื่ องคอม ในการปฏิบตั ิงานให้มี
พิวเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพมาก
โน้ตบุค๊ ยิง่ ขึ้น และเพียงพอ
ต่อการใช้งาน
จานวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ไม่นอ้ ยกว่า 6 แกน หรื อ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory ขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 3 MB ต้องมี
ความเร็ วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่นอ้ ยกว่า 2.0 GHz
มีหน่วยความจาหลัก (RAM)
ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า ขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 4 GB มีหน่วยจัด
เก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาด
ความจุไม่นอ้ ยกว่า 1 TB จานวน
1 หน่วย มีจอภาพที่รองรับ
ความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า
1,366x768 Pixel และมีขนาด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ไม่นอ้ ยกว่า 12 นิ้ว มี DVR-RW
หรื อดีกว่า จานวน 1 หน่วย
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T จานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง สามารถ
ใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า Wi-Fi
Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth

33 เครื่ องคอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจาตัวประชาชน สานักปลัด
เทศบาล

มีหน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) ไม่นอ้ ยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็ ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.3 GHz หรื อดี
กว่า จานวน 1 หน่วย

48,000

-

-

ได้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ สานักปลัดเทศบาล
เครื่ องคอม ในการปฏิบตั ิงานให้มี
พิวเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น และเพียงพอ
ต่อการใช้งาน
จานวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีหน่วยความจาหลัก (RAM)
ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า มี
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 GB
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard
Drive) ชนิด SATA หรื อ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ ย
กว่า 1 TB หรื อ ชนิด Solid
State Diskขนาดความจุ
ไม่นอ้ ยกว่า 100 GB จานวน
1 หน่วย
มี DVD-RW หรื อดีกว่า
จานวน1 หน่วย
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อ
ข่าย (Network Interface)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

34 เครื่ องพิมพ์เลเซอร์ /ชนิ ด LED
ขาวดา (18 หน้า/นาที)

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ 10/100/1000 Base-T
หรื อดีกว่า จานวนไม่นอ้ ย
กว่า 1 ช่อง
มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
มีจอภาพแบบ LCD หรื อดี
กว่า มี Contrast Ratio ไม่
น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว
จานวน1 หน่วย รวม 3 เครื่ อง ๆ
ละ 16,000 บาท
เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั ิงานของ มีความละเอียดในการพิมพ์
ฝ่ ายทะเบียนราษฎรและบัตร ไม่นอ้ ยกว่า 600x600 dpi
ประจาตัวประชาชน สานักปลัด มีความเร็ วในการพิมพ์ร่าง
เทศบาล
ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

3,300

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ สานักปลัดเทศบาล
เครื่ องพิมพ์ ในการปฏิบตั ิงานให้มี
เลเซอร์ ประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น และเพียงพอ
จานวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

มีหน่วยความจา (Memory)
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2 MB
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)
แบบ Parallel หรื อ USB 2.0

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ต่อการใช้งาน

หรื อดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

35 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนก
ประสงค์ (Smart Card Reader)

เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจาตัวประชาชน
ของศูนย์บริ การประชาชน
แห่งที่ 2 (ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

สามารถใช้ได้กบั A4,
Letter, Legal และ Custom
โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า 150 แผ่น
สามารถอ่านและเขียนข้อมูล
ในบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) ตามมาตรฐาน
ISO/IEC 7816 ได้
มีความเร็ วสัญญาณนาฬิกา

1,400

-

-

ได้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ สานักปลัดเทศบาล
อุปกรณ์อ่าน ในการปฏิบตั ิงานให้มี
บัตรเอนก ประสิ ทธิ ภาพมาก
ประสงค์ ยิง่ ขึ้น และเพียงพอ
ต่อการใช้งาน
จานวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พลาซ่าขอนแก่น)

36 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

ไม่นอ้ ยกว่า4.8 MHz สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อม
ต่อ (Interface) แบบ USB ได้
สามารถใช้กบั บัตรแบบอเนก
ประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้
แรงดันไฟฟ้ าขนาด 5 Volts,
3 Volts และ 1.8 Volts ได้
เป็ นอย่างน้อย
เพือ่ ใช้เป็ นกล้องถ่ายภาพ
เซนเซอร์ CMOS APS-C
ฝ่ ายทะเบียนและบัตรฯ ในกรณี ความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า
ออกพื้นที่สอบปากคา,สารวจ 18 ล้านพิกเซล
ประชากร,สารวจพื้นที่,การขอ Autofocus ไม่นอ้ ยกว่า 9 จุด
บ้านเลขที่ของประชาชนและ และเป็ น cross-type ทุกจุด
กรณีอื่นๆ ทางทะเบียนและ
ระบบ Hybrid AF

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

25,000

-

ได้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ สานักปลัดเทศบาล
กล้องถ่าย ในการปฏิบตั ิงานให้มี
ภาพนิ่ ง ประสิ ทธิ ภาพมาก
ระบบ ยิง่ ขึ้น และเพียงพอ
ดิจิตอล ต่อการใช้งาน
จานวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
บัตรประจาตัวประชาชน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จอแสดงผล Touch Screen
LCD แบบปรับหมุนได้
(Vari-Anale)
ขนาด 3.0” ความละเอียด
ไม่นอ้ ยกว่า 1.04 ล้านพิเซล
ถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่นอ้ ย
กว่า 5 เฟรมต่อวินาที
ถ่าย VDO FULL HD รอง
รับการใช้งานการ์ด
SD/SDHC/SDXC
ถอดเปลี่ยนเลนส์ได้,
ระบุช่วงเลนส์
ความไวแสง (ISO)
มีช่องต่อแฟลซภายนอก

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

37 เครื่ องพิมพ์ DOT MATRIX

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจาตัวประชาชนและ
ศูนย์บริ การประชาชน
แห่งที่ 2 (ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซ่าขอนแก่น)

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีจานวนหัวพิมพ์ไม่นอ้ ย
กว่า 24 เข็ม
มีความกว้างในการพิมพ์
ไม่นอ้ ยกว่า 80 คอลัมน์ (Column)
มีความเร็ วขณะพิมพ์ร่าง
ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว
ได้ไม่นอ้ ยกว่า 400 ตัวอักษร
ต่อวินาที
มีความเร็ วขณะพิมพ์ตวั
อักษรแบบละเอียดขนาด 10
ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่นอ้ ย
กว่า 100 ตัวอักษรต่อวินาที
มีความละเอียดในการ
พิมพ์แบบ Enhanced

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
66,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ สานักปลัดเทศบาล
เครื่ องพิมพ์ ในการปฏิบตั ิงานให้มี
DOT ประสิ ทธิ ภาพมาก
MATRIX ยิง่ ขึ้น และเพียงพอ
ต่อการใช้งาน
จานวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

38 เก้าอี้แถว 4 ที่นงั่

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

Graphics ไม่นอ้ ยกว่า
360x360 dpi
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)
แบบ Parallel หรื อ USB 1.1
หรื อดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
มีหน่วยความจาแบบ
Input Buffer ไม่นอ้ ยกว่า 128 KB
เพือ่ ใช้บริ การประชาชนที่นงั่
เก้าอี้แถว 4 ที่นง่ั จานวน
รอระหว่างรอคิวรับบริ การ
3 ชุดๆ 5,200 บาท
สาหรับผูม้ าติดต่อราชการที่ฝ่าย เป็ นเงิน 15,600 บาท
ทะเบียนและบัตรฯ ซึ่ งมีผมู้ ารับ
บริ การเป็ นจานวนมาก เฉลี่ย
วันละ 150-200 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

15,600

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สาหรับผูม้ าติดต่อ
สานักปลัดเทศบาล
เก้าอี้แถว ราชการที่ฝ่ายทะเบียน
4 ที่นงั่ และบัตรฯ ได้รับความ
สะดวกสบาย มีความ
ประทับใจในการรับ
บริ การ
จานวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

39 เครื่ องคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายสานักงานเลขานุการ
นายกเทศมนตรี สานักปลัด
เทศบาล

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีหน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) ไม่นอ้ ยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็ ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.3 GHz หรื อดี
กว่า จานวน 1 หน่วย
มีหน่วยความจาหลัก (RAM)
ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า มี
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 GB
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard
Drive) ชนิด SATA หรื อ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ ย
กว่า 1 TB หรื อ ชนิด Solid
State Diskขนาดความจุ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ สานักปลัดเทศบาล
คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้น และเพียงพอ
ต่อการใช้งาน
จานวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ไม่นอ้ ยกว่า 100 GB จานวน
1 หน่วย
มี DVD-RW หรื อดีกว่า
จานวน1 หน่วย
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อ
ข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T
หรื อดีกว่า จานวนไม่นอ้ ย
กว่า 1 ช่อง
มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
มีจอภาพแบบ LCD หรื อดี
กว่า มี Contrast Ratio ไม่
น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

40 เครื่ องสารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายสานักงานเลขานุการ
นายกเทศมนตรี สานักปลัด
เทศบาล
41 เคริ่ องปรับอากาศ

42 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

เพือ่ ติดตั้งในสานักงาน อานวย
ความสะดวกให้ประชาชน
และเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน 1 หน่วย
มีกาลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่
น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
สามารถสารองไฟฟ้ าได้ไม่
น้อยกว่า 15 นาที
จัดซื้ อเครื่ องปรับอากาศ
สาหรับสานักงาน
จานวน 2 เครื่ อง ๆ ละ
43,000 บาท

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ - เครื่ องใช้ เซนเซอร์ CMOS APS-C
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการ ความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า
ปฏิบตั ิงาน
18 ล้านพิกเซล

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

3,200

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

จานวน
เครื่ องสารอง
ไฟฟ้ า

86,000

-

-

จานวน
เครื่ องปรับ
อากาศ

25,000

-

-

จานวน
กล้องถ่าย
ภาพดิจิตอล

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ สานักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้น และเพียงพอ
ต่อการใช้งาน
ได้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ สานักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้น และเพียงพอ
ต่อการใช้งาน
ได้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ สานักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
Autofocus ไม่นอ้ ยกว่า 9 จุด
และเป็ น cross-type ทุกจุด
ระบบ Hybrid AF
จอแสดงผล Touch Screen
LCD แบบปรับหมุนได้
(Vari-Anale)
ขนาด 3.0” ความละเอียด
ไม่นอ้ ยกว่า 1.04 ล้านพิเซล
ถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่นอ้ ย
กว่า 5 เฟรมต่อวินาที
ถ่าย VDO FULL HD รอง
รับการใช้งานการ์ด
SD/SDHC/SDXC
ถอดเปลี่ยนเลนส์ได้,

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ยิง่ ขึ้น และเพียงพอ
ต่อการใช้งาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ระบุช่วงเลนส์
ความไวแสง (ISO)
มีช่องต่อแฟลซภายนอก
43 เครื่ องสารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ - เครื่ องใช้ มีกาลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่นอ้ ย
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการ กว่า 800 VA (480 Watts)
ปฏิบตั ิงาน
สามารถสารองไฟฟ้ าได้ไม่นอ้ ย
กว่า 15 นาที จานวน 3 เครื่ อง
เครื่ องละ 3,200 บาท
44 เคริ่ องปรับอากาศ
เพือ่ ติดตั้งในสถานีดบั เพลิง
จัดซื้ อเครื่ องปรับอากาศ จานวน
เมืองเก่าในอานวยอานวยความ 2 เครื่ อง ๆ ละ 22,000 บาท
สะดวกให้ประชาชนและเพิม่
ชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 16,000 บีทียู

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

9,600

-

-

44,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ สานักปลัดเทศบาล
เครื่ องสารอง ในการปฏิบตั ิงานให้มี
ไฟฟ้ า ประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น และเพียงพอ
ต่อการใช้งาน
จานวน ได้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ สานักปลัดเทศบาล
เครื่ อง ในการปฏิบตั ิงานให้มี
ปรับอากาศ ประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น และเพียงพอ
ต่อการใช้งาน
จานวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

45 เครื่ องสารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ - เครื่ องใช้ มีกาลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่นอ้ ย
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการ กว่า 800 VA (480 Watts)
ปฏิบตั ิงาน
สามารถสารองไฟฟ้ าได้ไม่นอ้ ย
กว่า 15 นาที จานวน 2 เครื่ อง
เครื่ องละ 3,200 บาท
46 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล เพือ่ ให้มีเครื่ องมือ - เครื่ องใช้ ความละเอียดไม่ต่ากว่า 16 ล้าน
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพใน
พิกเซล เป็ นกล้องคอมแพค
ในการปฏิบตั ิงาน
(compact Digital Camera)
มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
สามารถถอดเปลี่ยนสื่ อบันทึก
ข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูล
เต็มหรื อเมื่อต้องการเปลี่ยน
สามารถโอนถ่ายข้อมูลจาก
กล้องไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,400
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวน
เครื่ อง
สารอง
ไฟฟ้ า

9,000

-

-

จานวน
กล้องถ่าย
ภาพนิ่ ง
ระบบ
ดิจิตอล

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ สานักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้น และเพียงพอ
ต่อการใช้งาน
ได้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ สานักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้น และเพียงพอ
ต่อการใช้งาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

47 เครื่ องสแกนเนอร์ สาหรับงาน
เก็บเอกสาร

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ได้ รองรับ WI-FI หน้าจอไม่
น้อยกว่า 3 นิ้ว มีกระเป๋ าบรรจุ
กล้อง รับประกันอย่างน้อยกว่า
1 ปี โดยบริ ษทั ผูผ้ ลิต
เพือ่ ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร
จัดซื้ อเครื่ องสแกนเนอร์
แบบอิเล็คทรอนิกส์ ซึ่ งทาให้ สาหรับงานเก็บเอกสาร
การทางานของฝ่ ายบริ หารงาน จานวน 1 เครื่ อง
ทัว่ ไป มีความรวดเร็ ว
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้ - เป็ นแสแกนเนอร์
ชนิดป้ อนกระดาษขนาด
A4 อัตโนมัติ
(Auto Document Feeder)
ได้ไม่นอ้ ยกว่า 50 แผ่น
สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

29,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ สานักปลัดเทศบาล
เครื่ อง ในการปฏิบตั ิงานให้มี
สแกนเนอร์ ประสิ ทธิ ภาพมาก
สาหรับ ยิง่ ขึ้น และเพียงพอ
เก็บเอกสาร ต่อการใช้งาน
จานวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
แบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการ
สแกนสูงสุด ไม่นอ้ ยกว่า
600x600 dpi
- มีความเร็ วในการแสกน
กระดาษขนาด A4
ได้ไม่นอ้ ยกว่า 25 ppm
- สามารถสแกนเอกสาร
ได้ไม่นอ้ ยกว่ากระดาษ
ขนาด A4
- มีช่อเชื่อมต่อ (interface)
แบบ parallel หรื อ USB
2.0 หรื อดีกว่า จานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

49 กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด CCTV

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้ในงานด้านความ
ปลอดภัยในสานักงาน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้ อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิ ด CCTV ชนิดอิน
ฟาเรดขนาดเล็ก สาหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร
สานักงาน จานวน 6 ตัว
และเครื่ องบันทึกภาพ
1 เครื่ อง รวมเป็ น 1 ชุด
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
ในระบบดิจิตอล HDCVI
รับภาพได้ท้งั กลางวัน
กลางคืน จานวน 4 ตัว
- มีความละเอียดของภาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
26,200
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ สานักปลัดเทศบาล
โทรทัศน์ ในการปฏิบตั ิงานให้มี
วงจรปิ ด ประสิ ทธิ ภาพมาก
CCTV ยิง่ ขึ้น และเพียงพอ
ต่อการใช้งาน
กล้อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1920 (H)*1080(V)
- เป็ นกล้องสี สาหรับ
ติดตั้งภายนอก กันน้ า
ฝุ่ นได้ดี
- ความคมชัดของภาพ
2 mega pixcel
- มีหลอดอินฟาเรด ระยะ
การมองเห็นในที่มืด
30 เมตร
- ความยาวโฟกัสของ
เลนส์ 4 mm.
2. เครื่ องบันทึกภาพแบบ
ดิจิตอล 4 ช่องสัญญาณ
1 เครื่ อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- มีระบบปฏิบตั ิการ
Linux ติดตั้งภายในเครื่ อง
- รองรับสัยญาณภาพแบบ
HDCVI/Analog/ip video
input
- ใช้เทคโนโลยีการบีบอัด
แบบ H.264
- ดูภาพสด บันทึกภาพ
ดูภาพย้อนหลัง สารอง
ข้อมูล และดูภาพ ผ่านระบบ
เน็ตเวิร์คได้
- หน่วยความจาแบบภาย
ในเครื่ องชนิด SATA
ขนาด 2 TB

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สารองข้อมมูลผ่าน
USB
- ช่องเชื่อมต่อการแสดง
ผลแบบ HDMI/VGA
- รองรับภาษาไทย
3. สายนาสัญญาณกล้อง
สวงจรปิ ด
- เป็ นชนิด coaxial ขนาด
ohm แบบ RG66/U
- ใช้งานย่านความถี่
5-2150 MHz
4. การบริ การหลังขาย
- รับประกันคุณภาพ
สินค้าและบริ การ 1 ปี

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

49 กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด CCTV

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้ในงานด้านความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
ของประชาชนภายในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการติดตั้งกล้อง
กล้องวงจรปิ ด (CCTV)
ภายในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,550,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การตรวจสอบกรณี
สานักปลัดเทศบาล
กล้อง เกิดความสุญเสี ย
โทรทัศน์ เสี ยหาย กับประชาชน
วงจรปิ ด ทั้งในและนอกเขต
CCTV เทศบาลที่ใช้บริ การ
ถนนศรี จนั ทร์และ
ถนนมิตรภาพ
จานวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

50 โครงการจัดซื้ อ
เครื่ องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน

51 โครงการจัดซื้ อ
เครื่ องคอมพิวเตอร์
โน๊คบุค๊
52 โครงการจัดซื้ อเครื่ อง
พิมพ์ชนิด
เลเซอร์ /ชนิดLED ขาวดา

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้พนักงานได้มีเครื่ องมือ
ในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ
และกรณีทดแทนเครื่ องเดิมสาหรับ
ใช้ในงานการเงิน 1, งานส่งเสริ ม 1,
งานฟื้ นฟู1,งานป้ องกัน1,งานศูนย์1,
งานเภสัช1 , งานทันต1
เพือ่ ให้พนักงานได้มีเครื่ องมือในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอใช้สาหรับ
ผอ.ส่วนบริ การฯ1 , ฝ.บริ หารฯ1 ,
ฝ. ส่งเสริ ม 1 , ฝ. สุขาภิบาล 1
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน ใช้ในงานการเงิน,
งานทันตกรรม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า18.5นิ้ว)
จานวน 7 เครื่ อง ๆ ละ 16,000 บาท

จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์โน๊คบุค๊
จานวน 4 เครื่ อง ๆ ละ 16,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561 2562 (KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
112,000
จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ อง ในการปฏิบตั ิงาน
ที่จดั ซื้อ อย่างเพียงพอ

64,000

-

-

15,800

-

-

สานักการ
สาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม

จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้

สานักการ

เครื่ อง ในการปฏิบตั ิงาน

สาธารณสุ ข

ที่จดั ซื้อ อย่างเพียงพอ

จัดซื้ อเครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED
ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่ อง
เครื่ องละ 7,900 บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

และสิ่ งแวดล้อม

จานวน การปฏิบตั ิงานมีประ

สานักการ

เครื่ อง สิ ทธิ ภาพ มากยิง่ ขึ้น

สาธารณสุ ข

ที่จดั ซื้อ

และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

53 โครงการจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์
Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)

54 โครงการจัดซื้ อเครื่ อง
สารองไฟ ขนาด 800 VA

55 โครงการจัดซื้ อเครื่ องเสียง
เคลื่อนที่แบบลากจูง

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ
การพิมพ์เอกสารของทางราชการ
ใช้ในงานศูนย์บริ การที่ 1 /2 ,
ผอ.ส่วนบริ การ 1
เพือ่ ให้มีเครื่ องมือใช้ในการสารอง
ไฟฟ้ าสาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้ อเครื่ องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 4 เครื่ อง
เครื่ องละ 7,900 บาท

จัดซื้ อเครื่ องสารองไฟ ขนาด 800 VA
จานวน 9 เครื่ อง ๆ ละ 3,200 บาท

ส่งเสริ ม 3 ,งานป้ องกัน1, งานศูนย์1/3 ,
งานทันต 1 , งานเภสัช 1
เพือ่ ให้มีเครื่ องมือใช้ในการ
จัดซื้ อเครื่ องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง
ประชาสัมพันธ์ สาหรับใช้ใน
จานวน 1 เครื่ อง
งานศูนย์บริ การสาธารณสุขที่ 3

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561 2562 (KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
31,600
จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ อง ในการปฏิบตั ิงาน
ที่จดั ซื้อ อย่างเพียงพอ

28,800

-

-

-

-

สานักการ
สาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม

จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้

สานักการ

เครื่ อง ในการปฏิบตั ิงาน

สาธารณสุ ข

ที่จดั ซื้อ อย่างเพียงพอ

5,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

และสิ่ งแวดล้อม

จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้

สานักการ

เครื่ อง ในการประชาสัมพันธ์

สาธารณสุ ข

ที่จดั ซื้อ อย่างเพียงพอ

และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

56 โครงการจัดซื้ อเครื่ องพ่นเคมี
ชนิดพ่นละอองฝอย ULV
ขนาดใหญ่ ชนิดติดตั้งบน
รถยนต์
57 โครงการจัดซื้ อตูบ้ านเลื่อน
กระจก 4 ฟุต

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มีเครื่ องมือใช้ในการพ่นสาร
เคมีกาจัดพาหนะนาโรค
ฝ่ ายป้ องกันโรคติดต่อ

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือในการจัดเก็บ
เอกสารให้เป็ นระเบียบ สาหรับใช้ใน
พัสดุ
58 โครงการจัดซื้ อตูบ้ านเลื่อนทึบ เพือ่ ให้มีเครื่ องมือในการจัดเก็บ
4 ฟุต
วัสดุอุปกรณ์ให้เป็ นระเบียบ สาหรับ
ใช้ในพัสดุ
59 โครงการจัดซื้ อโต๊ะพับอเนก เพือ่ ใช้สาหรับบริ การประชาชน
ประสงค์
ในการจัดบริ การทางการแพทย์สาหรับ
ใช้ในงานเภสัช 5 ตัว งานศูนย์บริ การ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้ อเครื่ องครื่ องพ่นเคมีชนิดพ่นละออง
ฝอย ULV ขนาดใหญ่ ชนิดติดตั้งบนรถยนต์
จานวน 1 เครื่ อง

จัดซื้ อตูบ้ านเลื่อนกระจก 4 ฟุต จานวน 1 ตู้

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561 2562 (KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
950,000 จานวน มีเครื่ องมือใช้ป้องกัน
เครื่ อง และควบคุมโรค
ที่จดั ซื้อ อย่างเพียงพอ

3,350

-

-

-

-

สาธารณสุ ข

จานวน
ที่จดั ซื้อ

10,200

-

-

และสิ่ งแวดล้อม

ในการปฏิบตั ิงาน
อย่างเพียงพอ
มีเครื่ องมือเครื่ องใช้
ในการปฏิบตั ิงาน
อย่างเพียงพอ
มีเครื่ องมือเครื่ องใช้
ในการปฏิบตั ิงาน
อย่างเพียงพอ

ตู ้

จัดซื้ อโต๊ะพับอเนกประสงค์
ขนาด 120*60*75 จานวน 6 ตัว ๆ ละ
1,700 บาท

สาธารณสุ ข

สานักการ

ที่จดั ซื้อ

3,100

สานักการ

จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้
ตู ้

จัดซื้ อตูบ้ านเลื่อนทึบ 4 ฟุต จานวน 1 ตู้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
โต๊ะ
ที่จดั ซื้อ

และสิ่ งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

60

61

62

63

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ที่ 3 / 1 ตัว
โครงการจัดซื้ อโต๊ะคอมพิวเตอร์ เพือ่ ให้มีเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงาน
อย่างเพียงพอ สาหรับใช้ใน
งานศูนย์บริ การที่ 3 / 2 ตัว
โครงการจัดซื้ อตูเ้ หล็กเก็บ
เพือ่ ให้มีเครื่ องมือในการจัดเก็บ
เอกสาร
เอกสารให้เป็ นระเบียบ สาหรับใช้ใน
งานศูนย์บริ การที่ 3 / 1 ตัว
งานศูนย์บริ การที่ 5 / 1 ตัว
โครงการจัดซื้ อตูเ้ อกสาร
เพือ่ ให้มีเครื่ องมือในการจัดเก็บ
4 ลิ้นชัก
เอกสารให้เป็ นระเบียบ สาหรับใช้ใน
งานศูนย์บริ การที่ 5 / 4 ตัว
โครงการจัดซื้ อชั้นเหล็กฉาก เพือ่ ให้มีเครื่ องมือในการจัดเก็บ
แบบ 4 แผ่นชั้น
อุปกรณ์ให้เป็ นระเบียบ สาหรับใช้ใน
งานศูนย์บริ การที่ 5 / 2 ตัว

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดซื้ อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ตัว ๆ ละ
ตัวละ 1,500 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
2560
2561 2562 (KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
3,000

-

-

สานักการ

ในการปฏิบตั ิงาน
อย่างเพียงพอ
มีเครื่ องมือเครื่ องใช้
ในการปฏิบตั ิงาน
อย่างเพียงพอ

สาธารณสุ ข

โต๊ะ

14,000

-

-

จานวน
ตูเ้ หล็ก
ที่จดั ซื้อ

27,600

-

-

-

-

และสิ่ งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม

จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้

สานักการ

ตูเ้ อกสาร ในการปฏิบตั ิงาน

สาธารณสุ ข

ที่จดั ซื้อ อย่างเพียงพอ

6,600

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้
ที่จดั ซื้อ

จัดซื้ อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร
ขนาด 1,489*408*877 ซ.ม. จานวน 1 ตัว
และขนาด 91.3*45.7*183 ซ.ม. จานวน 1 ตัว
รวม 2 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท
จัดซื้ อตูเ้ อกสาร 4 ลิ้นชัก
ขนาด 47*62*132 ซ.ม.
จานวน 4 ตู้ ๆ ละ 6,900 บาท
จัดซื้ อชั้นเหล็กฉากแบบ 4 แผ่นชั้น
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,300 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

และสิ่ งแวดล้อม

จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้

สานักการ

เครื่ อง ในการปฏิบตั ิงาน

สาธารณสุ ข

ที่จดั ซื้อ อย่างเพียงพอ

และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

64 โครงการจัดซื้ อเครื่ องกรอฟัน เพือ่ ให้มีเครื่ องมือในการบริ การ
จัดซื้ อเครื่ องกรอฟันแบบตั้งพื้นและเคลื่อนที่
แบบตั้งพื้นและเคลื่อนที่ได้
ทันตกรรมอย่างเพียงพอ สาหรับใช้ใน ได้พร้อมโคมไฟสนาม จานวน 1 ชุด
พร้อมโคมไฟสนาม
งานทันตกรรม
65 โครงการจัดซื้ อหัวกรอฟัน
ชนิดความเร็ วสูง
( High speed hand piece )
66 โครงการจัดซื้ อหัวกรอฟันช้า

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือในการบริ การ
จัดซื้ อหัวกรอฟันชนิดความเร็ วสูง
ทันตกรรมอย่างเพียงพอ สาหรับใช้ใน (High speed hand piece) จานวน 6 หัว ๆ ละ
งานทันตกรรม
22,000 บาท

เพือ่ ให้มีเครื่ องมือในการบริ การ
ทันตกรรมอย่างเพียงพอ สาหรับใช้ใน
งานทันตกรรม
67 โครงการจัดซื้ อหัวขูดหิ นปูน เพือ่ ให้มีเครื่ องมือในการบริ การ
สาหรับเครื่ องขูดหิ นปูนไฟฟ้ า ทันตกรรมอย่างเพียงพอ สาหรับใช้ใน
ระบบ Magnetostrictive
งานทันตกรรม

จัดซื้ อหัวกรอฟันช้า จานวน 3 หัว ๆ ละ
23,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561 2562 (KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
140,000
จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ อง ในการปฏิบตั ิงาน
ที่จดั ซื้อ อย่างเพียงพอ
132,000

-

-

-

-

26,500

-

-

สาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม
สานักการ

เครื่ อง ในการปฏิบตั ิงาน

สาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม

จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้

สานักการ

เครื่ อง ในการปฏิบตั ิงาน

สาธารณสุ ข

ที่จดั ซื้อ อย่างเพียงพอ

จัดซื้ อหัวขูดหิ นปูนสาหรับเครื่ องขูดหิ นปูน
ไฟฟ้ าระบบ Magnetostrictive จานวน 10หัว
2,650 บาท เป็ นเงิน 26,500 บาท

สานักการ

จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้
ที่จดั ซื้อ อย่างเพียงพอ

69,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

และสิ่ งแวดล้อม

จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้

สานักการ

เครื่ อง ในการปฏิบตั ิงาน

สาธารณสุ ข

ที่จดั ซื้อ อย่างเพียงพอ

และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

68 โครงการจัดซื้ อเครื่ องวัดระดับ เพือ่ ให้มีเครื่ องมือในการตรวจสอบ
เสียงและวิเคราะห์ความถี่เสียง เรื่ องร้องเรี ยน ตรวจวัดเสียงรบกวน
สาหรับฝ่ ายสุขาภิบาล
69 โครงการจัดซื้ อเครื่ องวัดปริ มาณ เพือ่ ให้มีเครื่ องมือใช้ในการปฏิบตั ิงาน
คลอรี นคงเหลือและความเป็ น เฝ้ าระวังคุณภาพน้ าประปา สาหรับ
กรด-ด่าง ชนิดตัวเลข
ฝ่ ายสุขาภิบาล

จัดซื้ อเครื่ องวัดระดับเสียงและวิเคราะห์
ความถี่เสียง จานวน 1 เครื่ อง

71 โครงการจัดซื้ อกล้องวงจรปิ ด เพือ่ ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
CCTV พร้อมติดตั้ง
ทรัพย์สินของประชาชน ติดตั้งที่ตลาด
สดเทศบาล1 ฝ่ ายส่งเสริ มอาหาร
ปลอดภัย
70 โครงการจัดซื้ อเครื่ องสูบน้ า เพือ่ ให้มีเครื่ องสูบน้ าแบบจุ่ม แบบ
แบบจุ่มน้ า(ได่โว่)แบบอัตโนมัติ อัตโนมัติ ใช้กบั บ่อพักน้ าชั้นใต้ดิน
ตลาดสดเทศบาล1 เกิดความคล่องตัว

จัดซื้ อกล้องวงจรปิ ด CCTV พร้อมติดตั้ง
จานวน 1 ชุด

จัดซื้ อเครื่ องวัดวัดปริ มาณคลอรี นคงเหลือ
และความเป็ นกรด-ด่าง ชนิดตัวเลข จานวน
1 เครื่ อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561 2562 (KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
415,000
จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ อง ในการปฏิบตั ิงาน
ที่จดั ซื้อ ที่ได้มาตรฐาน
23,600
จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ อง ในการปฏิบตั ิงาน
ที่จดั ซื้อ อย่างเพียงพอ
94,160

-

-

กล้อง
ที่จดั ซื้อ

13,000

-

-

สานักการ
สาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม

จานวน ตลาดสดมีระบบตรวจตรา สานักการ
วงจรปิ ด

จัดซื้ อเครื่ องสูบน้ าแบบจุ่มน้ า(ได่โว่)
จานวน 2 เครื่ อง ๆ ละ 6,500 บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
เครื่ อง
ที่จดั ซื้อ

ความปลอดภัยตามจุดต่างๆ สาธารณสุข
ประชาชนผูป้ ระกอบการ และสิ่ งแวดล้อม
ได้รับความปลอดภัย
มีตลาดสดที่ได้มาตรฐาน สานักการ
ถูกสุขลักษณะ ไม่เกิด สาธารณสุข
น้ าท่วงขัง
และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ในการระบายน้ า สาหรับงานตลาดสด
71 โครงการจัดซื้ อเครื่ องอัดจารบี เพือ่ ให้มีเครื่ องมือในการดูแลรักษา
จัดซื้ อเครื่ องอัดจาบี จานวน 1 เครื่ อง
รถบรรทุกขยะสาหรับใช้ในฝ่ ายบริ การ
สิ่ งแวดล้อม
72 โครงการจัดซื้ อเครื่ องทาน้ าเย็น เพือ่ ให้มีน้ าดื่มที่สะอาดเพียงพอต่อ
แบบครอบขวดมีขาตั้ง
การบริ การ เจ้าหน้าที่ และประชาชน
ใช้ประจาที่ฝ่ายบริ การสิ่ งแวดล้อม

จัดซื้ อเครื่ องทาน้ าเย็นแบบครอบขวดมีขาตั้ง
จานวน 1 เครื่ อง

73 โครงการจัดซื้ อรถบรรทุกขยะ เพือ่ ให้มีรถบรรทุกขยะใช้ในการ
แบบอัดท้าย ความจุ 14 ลบ.ม. บริ การจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ
พร้อมชุดยกถังขยะ
มากขึ้นสาหรับใช้ในฝ่ ายบริ การ
สิ่ งแวดล้อม

จัดซื้ อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ความจุ
14 ลบ.ม. พร้อมชุดยกถังขยะ จานวน
3 คัน ๆ ละ 3,900,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
2560
2561 2562 (KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
32,000

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้

สานักการ

เครื่ อง ที่เอื้ออานวยในการ

สาธารณสุ ข

ที่จดั ซื้อ ปฏิบตั ิงานให้มี

4,000

-

-

11,700,000

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

และสิ่ งแวดล้อม

ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
จานวน พนักงาน ประชาชนได้
สานักการ
เครื่ อง บริ โภคน้ าดื่ มที่สะอาด
สาธารณสุ ข
ที่จดั ซื้อ ถูกสุขลักษณะ
และสิ่ งแวดล้อม
จานวน การจัดเก็บขยะมี
รถบรรทุก ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ขยะแบบ
อัดท้าย

สานักการ
สาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

74 โครงการจัดซื้ อรถบรรทุก 6 ล้อ เพือ่ ให้มีรถบรรทุกขยะใช้ในการ
เทท้ายติดตั้งเครนพร้อมคลิป บริ การจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ
เปอร์
มากขึ้นสาหรับใช้ในฝ่ ายบริ การ
สิ่ งแวดล้อม
75 โครงการจัดซื้ อเก้าอื้สานักงาน เพือ่ ให้พนักงานได้มีเครื่ องมือ
ในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ
สาหรับงานส่งเสริ มสุขภาพ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้ อรถบรรทุก 6 ล้อ แทท้ายติดตั้งเครน
พร้อมคลิปเปอร์ จานวน 1 คัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วดั
2560
2561 2562 (KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
3,000,000
จานวน การจัดเก็บขยะมี
รถบรรทุก ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
6 ล้อเทท้าย

จัดซื้ อเก้าอื้สานักงาน จานวน 5 ตัว ๆ ละ
2,000 บาท

10,000

-

-

จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้

ในการปฏิบตั ิงาน
สานักงาน อย่างเพียงพอ
เก้าอี้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการ
สาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม
สานักการ
สาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

76 โครงการจัดซื้ อ
เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊
สาหรับงานประมวลผล

วัตถุประสงค์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทางาน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊
สาหรับงานประมวลผล จานวน
1 เครื่ อง มีรายละเอียด ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก ชนิด DDR3
หรื อดีกว่า ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ขนาดบรรจุ
ไม่นอ้ ยกว่า 500 GB จานวน 1 หน่วย
- จอภาพชนิด WXGA หรื อดีกว่า
ไม่นอ้ ยกว่า 12 นิ้ว
- สามารถใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า
Wi-Fi และ Bluetooh
ให้กบั หน่วยศึกษานิเทศก์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
21,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน การทางานมีประสิ ทธิ ภาพ
คอมพิว มากยิง่ ขึ้น
เตอร์
โน๊ตบุค๊

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

77 โครงการจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet)

78 โครงการจัดซื้ อกล้องวีดีโอ
ระบบดิจิตอล

วัตถุประสงค์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทางาน

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทางาน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
จัดซื้ อเครื่ องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet) เป็ นอุปกรณ์ที่มี
ความสามารถเป็ น Printer, Copier,
Scanner และFAX ภายในเครื่ อง
เดียวกันจานวน 1 เครื่ อง ให้กบั หน่วย
ศึกษานิเทศก์
จัดซื้ อกล้องวีดีโอระบบดิจิตอล
ที่มีคุณสมบัติสามารถถ่ายภาพนิ่ง
และวีดีโอได้ ความละเอียดไม่นอ้ ย
กว่า 8.9 ล้านพิกเซล จานวน 1 เครื่ อง
ให้กบั หน่วยศึกษานิเทศก์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
7,900
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน การทางานมีประสิ ทธิ ภาพ
เครื่ อง มากยิง่ ขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

พิมพ์
แบบฉี ด
หมึก

20,000

-

-

จานวน การทางานมีประสิ ทธิ ภาพ
กล้อง
วีดีโอ
ระบบ
ดิจิตอล

มากยิง่ ขึ้น

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

79 เครื่ องคอมพิวเตอร์
Workstation

วัตถุประสงค์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทางาน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
แบบ 4 แกนหลัก (4 core) หรื อดี
กว่า และมีความเร็ วสัญญาณนาฬิ
กาพื้นฐานไท่นอ้ ยกว่า 3.5 GHz
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 หน่วย รองรับ
การประมวลผลแบบ 64 bit
มีหน่วยความจาแบบ Cache
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM)
ชนิด ECC DDR4 หรื อดีกว่า มี
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SAS หรื อ
SATA ที่มีความเร็ วรอบไม่นอ้ ยกว่า
7,200 รอบต่อนาที ความจุไม่นอ้ ยกว่า
1 TB ให้กบั หน่วยศึกษานิเทศก์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
70,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน การทางานมีประสิ ทธิ ภาพ
คอมพิว มากยิง่ ขึ้น
เตอร์
Workstation

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

80 โครงการจัดซื้ อสแกนเนอร์
สาหรับเก็บเอกสารทัว่ ไป

81 โครงการจัดซื้ อเครื่ อง
สารองไฟฟ้ า

วัตถุประสงค์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทางาน

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทางาน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
จัดซื้ อสแกนเนอร์สาหรับเก็บเอกสาร
ทัว่ ไป
-มีความละเอียดในการสแกนสูง
สุด ไม่นอ้ ยกว่า 4,800 x 4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่นอ้ ย
กว่า กระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
Parallel หรื อ USB 2.0 หรื อดีกว่า
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
จัดซื้ อเครื่ องสารองไฟ ขนาด1 kVA
-มีกาลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่นอ้ ย
กว่า 1 kVA Z630 Watts)
-สามารถสารองไฟฟ้ าได้ ไม่นอ้ ย
15 นาที ให้กบั หน่วยศึกษานิเทศก์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
3,100
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน การทางานมีประสิ ทธิ ภาพ
เครื่ อง มากยิง่ ขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

สแกนเนอร์

5,800

-

-

จานวน การทางานมีประสิ ทธิ ภาพ
เครื่ อง มากยิง่ ขึ้น
สารอง
ไฟฟ้ า

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

82 โครงการจัดซื้ อกล้องถ่าย
ภาพนิ่งระบบดิจิตอล

83 โครงการจัดซื้ อพัดลมไอน้ า

84 โครงการจัดซื้ อเครื่ องทา
น้ าเย็น

วัตถุประสงค์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทางาน

เพือ่ ให้บริ การแก่ผมู้ าใช้บริ การ
ห้องสมุดและใช้ในการจัดกิจ
กรรมต่างๆของห้องสมุดสวน
ดอกคูนและห้องสมุดสวน
รัชดานุสรณ์
เพือ่ ให้บริ การแก่ผมู้ าใช้บริ การ
ห้องสมุดและใช้ในการจัดกิจ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
จัดซื้ อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
หน้าจอ LCD ไม่ต่ากว่า 3 นิ้ว ความ
ละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 921,000 พิกเซล
ขึ้นไป รองรับความไวแสง ISO ได้
ไม่นอ้ ยกว่า 6400 สามารถถ่ายภาพ
ต่อเนื่องได้ ไม่นอ้ ยกว่า 1/4000 วินาที
ให้กบั หน่วยศึกษานิเทศก์
จัดซื้ อพัดลมไอน้ า แบบตั้งพื้น
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 12,000 บาท
ให้กบั ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูนและ
ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์
จัดซื้ อเครื่ องทาน้ าเย็น แบบครอบขวด
จานวน 2 เครื่ องละ 4,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
70,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน การทางานมีประสิ ทธิ ภาพ
กล้อง

มากยิง่ ขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

ถ่ายภาพ
นิ่ ง
ดิจิตอล

24,000

-

-

จานวน เด็ก เยาวชน และประชาชน
พัดลม ที่มาใช้บริ การห้องสมุดได้

สานัก
การศึกษา

ไอน้ า

8,000

-

-

รับความสะดวกสบายใน
การใช้บริ การห้องสมุดมาก
ยิง่ ขึ้น
จานวน เด็ก เยาวชน และประชาชน
เครื่ องทา ที่มาใช้บริ การห้องสมุดได้

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

85 โครงการจัดซื้ อเครื่ องคอม
พิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาหรับ
งานสานักงาน

วัตถุประสงค์

กรรมต่างๆของห้องสมุดสวน
ดอกคูนและห้องสมุดสวน
รัชดานุสรณ์
- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ให้บริ การและการทางานภาย
ในโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น
- เพือ่ ให้บุคลากรโองมูนมัง
เมืองขอนแก่นได้มีเครื่ องมือ
ในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียง
พอ
-เพือ่ ใช้สาหรับการปฏิบตั ิ
ราชการทั้งในและนอกที่ต้ งั
สานักงาน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

น้ าเย็น รับความสะดวกสบายใน

จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
จานวน 1 เครื่ อง
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่นอ้ ยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียด
ไม่นอ้ ยกว่า 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 12 นิ้ว
-มี DVD - RW หรื อดีกว่า
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย
ให้กบั โฮงมูนมัง

16,000

-

-

จานวน
เครื่ อง
คอมพิว
เตอร์
โน้ตบุค๊

การใช้บริ การห้องสมุดมาก
ยิง่ ขึ้น
- โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น
สามาถทางานให้เกิดประ
สิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
- มีเครื่ องมือในการปฏิบตั ิ
งานอย่างเพียงพอ
มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ สา
หรับใช้ปฏิบตั ิงานได้ท้งั
ภายในและภายนอกสานัก
งานและมีความสะดวกรวด
เร็ วในการปฏิบตั ิงาน

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

86 โครงการจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์ - เพือ่ ให้โฮงมูนมังเมืองขอน
แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) แก่นมีเครื่ องมือเครื่ องใช้ใน
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
จัดซื้ อเครื่ องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่ อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็ วในการพิมพ์ร่างขาวดา
ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- มีความเร็ วในการพิมพ์ร่างสี ไม่
น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
Parallel หรื อ USB 2.0 หรื อดีกว่า
- สามารถใช้ได้กบั A4 , Letter ,
Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่นอ้ ยกว่า 100 แผ่น
ให้กบั โฮงมูนมัง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
4,300
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน - มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่เอื้อ
เครื่ อง อานวยในการปฏิบตั ิงาน
พิมพ์

ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่
แบบฉี ด ขึ้น
หมึก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

87 โครงการจัดซื้ อโต๊ะพับ
เอนกประสงค์

88 โครงการจัดซื้ อพัดลม
ตั้งโต๊ะ

89 โครงการจัดซื้ อพัดลม
อุตสาหกรรมตั้งพื้น
แบบ 3 ขา

วัตถุประสงค์

- เพือ่ ให้โฮงมูนมังเมืองขอน
แก่นมีโต๊ะเพียงพอสาหรัย
การจัดกิจกรรมต่างๆ
-เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน
- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ให้บริ การและการทางานภาย
ในโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น
- เพือ่ ให้บริ การแก่ผเู้ ข้าชม
โฮงมูนมังเมืองขอนแก่นได้
รับความสะดวกสบาย
- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ให้บริ การและการทางานภาย
ในโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
จัดซื้ อโต๊ะพับอเนกประสงค์
จานวน 6 ตัว
-หน้าเหล็กขนาด 180 x 60 x 75
เซนติเมตร ให้กบั โฮงมูนมัง
จัดซื้ อพัดลมตั้งโต๊ะ แบบคอสไลด์
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ้ว จานวน
2 ตัว ให้กบั โฮงมูนมัง

จัดซื้ อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น
แบบ 3 ขา ขนาด 24 นิ้ว จานวน
4 ตัว ให้กบั โฮงมูนมัง และศูนย์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
21,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน - มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ใน
โต๊ะพับ การปฏิบตั ิงานอย่าเพียงพอ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

เอนก
ประสงค์

4,000

-

-

จานวน - โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น
พัดลม สามารถทางานให้เกิดประ

สานัก
การศึกษา

ตั้งโต๊ะ สิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

12,000

-

-

- ผูเ้ ข้าชมโฮงมูนมังเมือง
ขอนแก่นได้รับการบริ การ
ที่มีความสะดวกสบาย
จานวน - โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น
พัดลม สามารถทางานให้เกิดประ
อุตสาห- สิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

- เพือ่ ให้บริ การแก่ผเู้ ข้าชม
โฮงมูนมังเมืองขอนแก่นได้
รับความสะดวกสบาย

พัฒนาเด็กเล็กวัดศรี สว่างโนนทัน

90 โครงการจัดซื้ อเครื่ องคอม
พิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่
ไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว)

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทางาน

91 โครงการจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์
Multifunction ชนิดหมึกฉีด
(Inkjet)

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทางาน

จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า
18.5 นิ้ว) จานวน 3 ชุด ๆ ละ
16,000 บาท ให้กบั ฝ่ ายกิจการโรงเรี ยน
ฝ่ ายการเจ้าหน้าที่ และฝ่ ายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
จัดซื้ อเครื่ องพิมพ์ Multifunction
ชนิดหมึกฉีด (Inkjet) เป็ นอุปกรณ์ที่มี
ความสามารถเป็ น Printer, Copier,
Scanner และFAX ภายในเครื่ อง
เดียวกันจานวน 1 เครื่ อง ให้กบั ฝ่ าย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กรรม

48,000

-

-

- ผูเ้ ข้าชมโฮงมูนมังเมือง
ตั้งพื้น ขอนแก่นได้รับการบริ การ
ที่มีความสะดวกสบาย
จานวน การทางานมีประสิ ทธิ ภาพ
เครื่ อง มากยิง่ ขึ้น

สานัก
การศึกษา

คอมพิว
เตอร์

8,400

-

-

จานวน การทางานมีประสิ ทธิ ภาพ
เครื่ องพิมพ์ มากยิง่ ขึ้น
ชนิด
หมึกฉี ด

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

92 โครงการจัดซื้ อโต๊ะทางาน
พร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิง

93 โครงการจัดซื้ อตูเ้ หล็กเก็บ
เอกสารชนิด 2 บานเปิ ด

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

กิจการโรงเรี ยน
เพือ่ ให้มีโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
จัดซื้ อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
ที่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
แบบมีพนักพิง จานวน 4 ชุด
ให้เพียงพอต่อการใช้งานของ
บุคลากร ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
สามเหลี่ยมและศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
วัดศรี สว่างโนนทัน,ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กหนองใหญ่ และศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กหนองแวง
เพือ่ ให้มีตูเ้ หล็กสาหรับเก็บเอกสาร จัดซื้ อตูเ้ หล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิ ด
ที่เพียงพอต่อการใช้งาน
ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสามเหลี่ยม,
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดป่ าชัยวันและ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเคหะ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
20,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน ครู ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ประจา
โต๊ะทางาน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีโต๊ะ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานัก
การศึกษา

พร้อม ทางานเพียงพอ
เก้าอี้
แบบมี
พนักพิง

36,000

-

-

จานวน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสาม
ตูเ้ หล็ก เหลี่ยม มีวสั ดุอุปกรณ์
เก็บ

เพียงพอ และเอื้อต่อการ
เอกสาร ทางานและให้บริ การ

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

94 โครงการจัดซื้ อเครื่ องเล่น
VCD และ DVD

94 โครงการจัดซื้ อชุดลาโพง
ขยายเสียงคอมพิวเตอร์ซบั
20 วัตต์

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

เพือ่ ให้มีเครื่ องเล่น VCD และ DVD จัดซื้ อเครื่ องเล่น VCD และ
สาหรับจัดกิจกรรมการเรี ยนการ DVD จานวน 2 เครื่ อง ให้กบั
สอนที่เพียงพอ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดกลาง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ าชัยวัน
เพือ่ ให้มีชุดลาโพง ที่เพียงพอต่อ จัดซื้ อชุดลาโพงขยายเสียงคอมพิว
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เตอร์ซบั 20 วัตต์ จานวน 2 ชุด
ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสามเหลี่ยม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
5,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสาม
เครื่ องเล่น เหลี่ยม มีวสั ดุอุปกรณ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

VCD, เพียงพอต่อการทางาน
DVD

3,600

-

-

จานวน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสาม
ชุดลาโพง เหลี่ยม มีวสั ดุอุปกรณ์
ขยาย

สานัก
การศึกษา

เพียงพอต่อการทางาน

เสี ยง

96 โครงการจัดซื้ อคูลเลอร์น้ า
แสตนเลสมีฝาปิ ดก๊อกเดียว

97 โครงการจัดซื้ อชั้นวาง
กระเป๋ า ขนาด 2 ชั้น

เพือ่ ให้มีคูลเลอร์น้ าแสตนเลสที่
เพียงพอต่อการให้บริ การ

- เพือ่ ให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
มีช้ นั วางกระเป๋ าขนาด 2 ชั้น

จัดซื้ อคูลเลอร์น้ าแสตนเลสมีฝา
ปิ ดก๊อกเดียว จานวน 1 ถัง ให้
เพียงพอต่อการให้บริ การ
ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสามเหลี่ยม
จัดซื้ อชั้นวางกระเป๋ า ขนาด 2 ชั้น
จานวน 12 ช่อง จานวน 2 หลัง

3,500

-

-

จานวน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสาม
คลูเลอร์ เหลี่ยม มีวสั ดุอุปกรณ์

สานัก
การศึกษา

แสตน เพียงพอต่อการทางาน
เลส

6,600

-

-

จานวน

- เพือ่ ให้ศูนย์พฒั นาเด็ก
ชั้นวาง เล็กมีช้ น
ั วางกระเป๋ าขนาด

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

จานวน 12 ช่อง

98 โครงการจัดซื้ อชั้นวาง
ของเล่นเด็กขนาด 6 ช่อง
3 ชั้น

99 โครงการจัดซื้ อตูเ้ ก็บ
เอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ

วัตถุประสงค์

วางกระเป๋ า 12 ช่องไว้ใช้งาน
ภายในศูนย์ฯ
- เพือ่ ให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมี
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
- เพือ่ ให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมี
ชั้นวางของเล่นเด็กขนาด 6 ช่อง
3 ชั้นไวช้ใช้งานภายในศูนย์ฯ
- เพือ่ ให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมี
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
1. เพือ่ ให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
มีตูเ้ ก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน
ทึบไว้ใช้งานภายในศูนย์ฯ
2. เพือ่ ให้การเก็บเอกสารของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เป็ น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)

หลังละ 3,300 บาท ให้กบั
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กระเป๋ า 2 ชั้น วางกระเป๋ า 12 ช่อง

จัดซื้ อชั้นวางของเล่นเด็ก ขนาด 6 ช่อง
3 ชั้น จานวน 2 หลัง ๆ ละ 2,000 บาท
ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5

4,000

จัดซื้ อตูเ้ ก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ
จานวน 1 หลัง ให้กบั ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเทพารักษ์ 5

4,000

-

-

จานวน
ชั้นวาง
ของเล่น

-

-

จานวน
ตูเ้ ก็บ
เอกสาร

ใช้งานกับเด็กภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเมพารักษ์ 5
- เพือ่ ให้ศูนย์พฒั นาเด็ก
- เพือ่ ให้ศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กมีช้ นั วางของเล่นเด็ก
ขนาด 6 ช่อง ไว้ใช้งาน
- เพือ่ ให้ศูนย์ฯมีความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยขึ้น
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีตู้
เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน
ทึบ ใช้สาหรับจัดเก็บ
เอกสารการเรี ยนการสอน
ของนักเรี ยนภายในศูนย์ฯ

สานัก
การศึกษา

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)

ระเบียบเรี ยบร้อย
100 โครงการจัดซื้ อพัดลมตั้งโต๊ะ 1. เพือ่ อานวยความสะดวกใน
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ้ว
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนภายในศูนย์ฯ
2. เพือ่ ให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมี
พัดลมตั้งโต๊ะใช้งาน สาหรับ
นักเรี ยนและครู
101 โครงการจัดซื้ อคอมพิว
เพือ่ เป็ นค่าจัดซื้ อคอมพิวเตอร์
สานักงาน
สานักงาน ไว้ใช้ในการจัดการ
เรี ยนการสอนภายในศูนย์
102 โครงการจัดซื้ อเครื่ องเสียง เพือ่ อานวยความสะดวกในการ
เคลื่อนที่แบบลากจูง
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ภายในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

จัดซื้ อพัดลมตั้งโต๊ะ ขนาดไม่นอ้ ย
กว่า 18 นิ้ว จานวน 2 ตัว ๆละ
1,000 บาท ให้กบั ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเทพารักษ์ 5

จัดซื้ อคอมพิวเตอร์สานักงาน จอขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 ชุด
ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโนนชัย
จัดซื้ อเครื่ องเสียงเคลื่อนแบบลากจูง
จานวน 2 ชุด ให้กบั ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กโนนชัย และศูนย์พฒั นาเด็ก

2,000

-

-

16,000

-

-

22,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- สามารถจัดเก็บเอกสาร
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยขึ้น
จานวน 1. เกิดความสะดวกในการ
พัดลม จัดกิจกรรมภายในศูนย์
ตั้งโต๊ะ พัฒนาเด็กเล็กมากขึ้น
2. เด็กและครู มีพดั ลมตั้ง
โต๊ะ ทาให้อากาศเย็น
สบายมากขึ้น
จานวน เพือ่ อานวยความสะดวกใน
เครื่ อง การทางาน การจัดกิจกรรม
คอมพิวเตอร์ การเรี ยนการสอนภายใน
จานวน เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้ร่วมทา
เครื่ อง กิจกรรมการจัดการเรี ยน
เสี ยง การสอนได้อย่างมีประ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานัก
การศึกษา

สานัก
การศึกษา
สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

103 โครงการจัดซื้ อวิทยุ เทป
ซีดี แบบกระเป๋ าหิ้ว
104 โครงการจัดซื้ อหม้อหุงข้าว
ขนาด 10 ลิตร

105 โครงการจัดซื้ อหม้อหุงข้าว
ขนาด 5 ลิตร

วัตถุประสงค์

เพือ่ อานวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ภายในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
- เพือ่ ให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
มีหม้อหุงข้าวขนาด 10 ลิตร
ไว้ใช้งาน
- เพือ่ อานวยความสะดวกให้
แก่ผมู้ าใช้บริ การ
- เพือ่ ให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
มีหม้อหุงข้าวขนาด 5 ลิตร
ไว้ใช้งาน
- เพือ่ อานวยความสะดวกให้
แก่ผมู้ าใช้บริ การ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
เล็กโนนทัน
จัดซื้ อวิทยุ เทป ซีดี แบบกระเป๋ าหิ้ว
จานวน 1 ชุด ให้กบั ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กโนนชัย
จัดซื้ อหม้อหุงข้าว ขนาด 10 ลิตร
จานวน 1 ใบ ให้กบั ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กวัดป่ าชัยวัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เคลื่อนที่ สิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

3,500

-

-

จานวน เพือ่ ให้การจัดกิจกรรมการ
วิทยุ เทป เรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ
ซี ดี

4,500

-

-

จานวน
หม้อหุ่ ง
ข้าวขนาด
10 ลิตร

จัดซื้ อหม้อหุงข้าว ขนาด 5 ลิตร
จานวน 1 ใบ ให้กบั ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กวัดป่ าชัยวัน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2,800

-

-

จานวน
หม้อหุ่ ง
ข้าวขนาด
5 ลิตร

ภาพมากยิง่ ขึ้น
1. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
สานัก
มีหม้อหุงข้าวขนาด 10 ลิตร การศึกษา
ไว้ใช้งาน
2. ผูม้ ารับบริ การได้รับความ
สะดวกสบายเมื่อมาติดต่อ
1. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
สานัก
มีหม้อหุงข้าวขนาด 5 ลิตร การศึกษา
ไว้ใช้งาน
2. ผูม้ ารับบริ การได้รับความ
สะดวกสบายเมื่อมาติดต่อ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

106 โครงการจัดซื้ อโต๊ะพับ
เอนกประสงค์

107 โครงการจัดซื้ อโทรทัศน์
แอล อี ดี (LED) ขนาดไม่
น้อยกว่า 32 นิ้ว
108 โครงการจัดซื้ อคูลเลอร์
ต้มน้ าร้อนไฟฟ้ าสแตนเลส
มีฝาปิ ดก๊อกเดี่ยว

วัตถุประสงค์

- เพือ่ ให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
มีโต๊ะพับเอนกประสงค์ไว้ใช้งาน
- เพือ่ อานวยความสะดวกให้
แก่ผมู้ าใช้บริ การ
เพือ่ ให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมี
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) ไว้
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
เพือ่ ให้สาหรับต้มน้ าภายใน
ศูนย์พฒั นาเด็กล็ก

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
จัดซื้ อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 75x180x75 ซม.
ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดป่ าชัยวัน,
หนองใหญ่, โนนทัน, หนองแวง,
วัดกลาง , ศรี สว่างโนนทัน และโนนชัย
จัดซื้ อโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาดไม่
น้อยกว่า 32 นิ้ว ให้กบั ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กหนองใหญ่
จัดซื้ อคูลเลอร์ตม้ น้ าร้อนไฟฟ้ า
สแตนเลส มีฝาปิ ดก๊อกเดียว
ขนาด 20 ลิตร จานวน 6 ถัง
ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กในสังกัดฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
70,400
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน 1. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมี
โต๊ะพับ วัสดุคงทนไว้ใช้งาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

อเนก

2. ผูม้ ารับบริ การได้รับความ
ประสงค์ สะดวกสบายเมื่อมาติดต่อ
8,000

-

-

จานวน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมี
โทรทัศน์ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED)

สานัก
การศึกษา

แอล อี ดี ไว้ใช้ในการจัดกิจกรรม

39,000

-

-

การเรี ยนการสอน
จานวน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมี
คลูเลอร์ คูลเลอร์ ตม้ น้ าร้อยไฟฟ้ า
ต้มน้ าร้อน สแตนเลศ มีฝาปิ กก๊อก
เดียวใช้

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
10,140
-

109 โครงการจัดซื้ อพัดลมติดผนัง 1. เพือ่ ให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
มีพดั ลมไอเย็นฯ ใช้ในการจัด
กิจกรรมการกเรี ยนการสอน
และกิจกรรมต่างๆ
2. เพือ่ อานวยความสะดวกให้
แก่ผมู้ ารับบริ การ

เพือ่ จัดซื้ อพัดลมติดผนังขนาดไม่นอ้ ยกว่า
16 นิ้ว จานวน 6 ตัว ๆ ละ 1,690 บาท
ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดศรี สว่าง
โนนทัน

110 โครงการจัดซื้ อกระติกน้ า
ร้อน

จัดซื้ อกระติกน้ าร้อน ขนาด 1.5 ลิตร
ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโนนหนอง
วัด 2

1,500

-

-

จัดซื้ อพัดลมดูดอากาศ จานวน 2 ตัว
ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโนน

3,000

-

-

111 โครงการจัดซื้ อพัดลม
ดูดอากาศ

1. เพือ่ ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน
2. เพือ่ ใช้ในการจัดการประชุม
และต้อนรับผูม้ าเยีย่ มศูนย์
3. เพือ่ ใช้ในการประกอบอาหาร
1. เพือ่ ระบายอากาศภายใน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน - ศุนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
พัดลม วัดศรี สว่างโนนทันมีพดั ลม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
การศึกษา

ไอเย็น ไอเย็นฯ ไว้ใช้ในการ

จัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนและจัดกิจกรรมต่างๆ
- ผูม้ ารับบริ การได้รับความ
สะดวกสบายเมื่อมาติดต่อ
จานวน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีกระ
กระติก ติกน้ าร้อนใช้ในการจัด
น้ าร้อน กิจกรรมการเรี ยนการสอน
อย่างเพียงพอ
จานวน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีพดั
พัดลม ลมดูดอากาศใช้ภายในศูนย์

สานัก
การศึกษา

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2. เพือ่ ระบายกลิ่นอับภายใน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
3. เพือ่ ให้อากาศถ่ายเทภายใน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
112 โครงการจัดซื้ อรถยนต์
บรรทุก 6 ล้อ

113 โครงการจัดซื้ อม้านัง่ สนาม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

เพือ่ ให้บริ การพื้นที่สาหรับนัง่
อ่านแก่สมาชิกห้องสมุดเด็ก
สวนดอกคูน และห้องสมุดเด็ก

ขอนแก่น มีรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ
ใช้ในกิจกรรมการพานักเรี ยน
ออกไปเรี ยนรู้นอกห้องเรี ยน
ตามแหล่งเรี ยนรู้ต่างๆ ทั้งครบ 11
โรงเรี ยนจานวน 3 คันๆ ละ
1,800,000 บาท
จัดซื้ อม้านัง่ สนาม จานวน 7 ตัว
ตัวละ 3,800 บาท ให้กบั ห้องสมุดเด็ก
สวนดอกคูน 2 ตัว และห้องสมุดเด็ก

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ดูดอากาศ พัฒนาเด้กเล้ก

หนองวัด 2

เพื่อทดแทนรถยนต์บรรทุก 6 ล้อเดิม โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนคร

ที่มอบให้สานักการช่างไปใช้ใน
งานตีเส้นจรจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)

4,800,000

-

-

จานวน โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
รถยนต์ นครขอนแก่น มีรถยนต์

สานัก
การศึกษา

บรรทุก บรรทุก 6 ล้อ ใช้ใน
6 ล้อ

26,600

-

-

กิจกรรมการพานักเรี ยน
ออกไปเรี ยนรู้นอกห้อง
เรี ยนครบทั้ง 11 โรงเรี ยน

จานวน เด็ก เยาวชน และประชาชน
ม้านัง่

ที่มาใช้บริ การห้องสมุดได้
สนาม รับความสะดวกสบายใน

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

สวนรัชดานุสรณ์
114 โครงการจัดซื้ อโต๊ะอ่าน
หนังสือแบบนัง่ พื้น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)

สวนรัชดานุสรณ์ 5 ตัว

เพือ่ ให้มีโต๊ะสาหรับอ่านหนังสือ จัดซื้ อโต๊ะอ่านหนังสือแบบนัง่
แบบนัง่ พื้นที่เพียงพอต่อการใช้งาน พืน่ สาหรับเด็กนัง่ อ่านหนังสือ
ให้กบั ศูนย์พฒั นาสามเหลี่ยมและ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโนนชัย จานวน 20 ตัว
ตัวละ 450 บาท
115 โครงการจัดซื้ อตูเ้ ก็บเอกสาร เพือ่ ใช้เป็ นที่สาหรับเก็บหนังสือ จัดซื้ อตูเ้ ก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
ให้กบั ชุมชน จานวน 10 ชุมชน
4 ฟุต ขนาด 188x40x88 ซ.ม. จานวน
10 หลัง ๆ ละ 3,000 บาท ดังนี้
ชุมชนโนนชัย 2, ชุมชนหลังศูนย์ฯ,
ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์, ชุมชน
โนนทัน 7, ชุมชนเหล่านาดี12, ชุมชน
ไทยสมุทธ, ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี,

9,000

-

-

30,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การใช้บริ การห้องสมุดมาก
ยิง่ ขึ้น
จานวน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
โต๊ะอ่าน มีวสั ดุอุปกรณ์ ที่เพียงพอ
หนังสื อ และเอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน
และให้บริ การ
จานวน เด็ก เยาวชน และประชาชน
ตูเ้ ก็บ

ในเขตชุมชนเทศบาล
เอกสาร สามารถเข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากรการเรี ยนรู้ได้ทวั่
ถึงมากยิง่ ขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานัก
การศึกษา

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

116 โครงการจัดที่วาง
หนังสือพิมพ์

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้บริ การหนังสือพิมพ์แก่
สมาชิกห้องสมุดเด็กสวนดอก
คูน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร, ชุมชนเทพารักษ์1,
ชุมชนหนองใหญ่ 1
จัดซื้ อชั้นส่งหนังสือพิมพ์ ขนาด
วาง 5 ชั้น จานวน 2 ตัว ราคาตัวละ
2,700 บาท ให้กบั ห้องสมุดเด็กสวน
ดอกคูน และห้องสมุดสวนรัชดานุสรณ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)

5,400

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน เด็ก เยาวชน และประชาชน
ชั้นวาง ที่มาใช้บริ การห้องสมุดได้
หนังสื อ รับความสะดวกสบายใน
พิมพ์

การใช้บริ การห้องสมุดมาก
ยิง่ ขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานัก
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

117 โครงการจัดซื้ อโต๊ะอเนกประสงค์ เพือ่ ใช้ในห้องประชุมและ
กิจกรรมทัว่ ไป

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

จัดซื้ อโต๊ะอเนกประสงค์
ขนาด 75*180*75 ซม.
แผ่นเหล็กหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 มม.
โครงขาเหล็กพับได้
จานวน 20 ตัว ๆ ละ 220 บาท
118 โครการจัดซื้ อสื่ อวิทยุเทป CD
เพือ่ ใช้ในการจัดกิจกรรมการ จัดซื้ อสื่ อวิทยุเทป CD DVD VCD
DVD VCD และ MP3 แบบ
เรี ยนการสอน
และ MP3 แบบกระเป๋ าหิ้ว
กระเป๋ าหิ้ว
จานวน 7 เครื่ อง ราคาเครื่ องละ
3,500 บาท
119 โครงการจัดซื้ อขาตั้งสาหรับใช้ใน เพือ่ จัดซื้ อขาตั้งสาหรับใช้ใน เพือ่ จัดซื้ อขาตั้งสาหรับให้นกั เรี ยน
การวาดภาพ
การวาดภาพในกิจกรรมการ ประกอบการใช้ในการวาดภาพ
จัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระ
รุ่ นเรนาซอง (Easel Renaissance)
การเรี ยนรู้ศิลปะ
ขนาด 96x96x102 ซ.ม.
ราคา 790 บาท จานวน 10 ตัว

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,400
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วดั
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน การจัดการเรี ยนการสอน

โรงเรี ยนเทศบาล
โต๊ะ มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น บ้านสามเหลี่ยม

เอนก
ประสงค์

24,500

-

-

จานวน ครู และนักเรี ยนมีสื่อการ
สื่ อ เรี ยนการสอนที่เพียงพอ

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองแวง

วิทยุ และมีประสิ ทธิ ภาพ

7,900

-

-

จานวน มีขาตั้งสาหรับใช้ในการ
ขาตั้ง วาดภาพเพือ่ ใช้ในการจัด
วาดภาพ กิจกรรมศิลปะอย่างเหมาะ

สม

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองแวง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

120 โครงการจัดซื้ อโต๊ะทางานพร้อม
เก้าอี้

121 โครงการจัดซื้ อเครื่ องชัง่ น้ าหนัก
และที่วดั ส่วนสูง

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

เพือ่ ให้พนักงานครู มีโต๊ะทา จัดซื้ อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ให้กบั
งาน พร้อมเก้าอี้ปฏิบตั ิราชการ พนักงานครู โรงเรี ยนเทศบาล
สาหรับใช้ในห้องเรี ยน
บ้านหนองแวง ระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 10 ชุด
ชุดละ 4,000 บาท ขนาด 80x150x
75 ซ.ม. มีลิ้นชัก มีตูเ้ ก็บเอกสาร
ด้านซ้าย-ขวา
เพือ่ ให้มีเครื่ องชัง่ น้ าหนักและ จัดซื้ อเครื่ องชัง่ น้ าหนักและวัด
ที่วดั ส่วนสูง
ส่วนสูงได้ ขนาดพิกดั 250 ก.ก.
ละเอียด 0.1 ก.ก. (100 กรัม)
วัดส่วนสูงได้ต้ งั แต่ 90-200 cm
แท่นชัง่ ขนาด 35.5 x 36 ซ.ม.
วิเคราะห์ค่า BMI ได้ จานวน
1 เครื่ อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน มีโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้

โรงเรี ยนเทศบาล
โต๊ะ สาหรับพนักงานครู ในการ บ้านหนองแวง
ทางาน ปฏิบตั ิงานในห้องเรี ยน
พร้อม
เก้าอี้

14,900

-

-

จานวน มีเครื่ องชัง่ น้ าหนักและวัด โรงเรี ยนเทศบาล
เครื่ อง ส่วนสูงสาหรับให้นกั เรี ยน
ชัง่ น้ า ตั้งแต่ช้ น
ั อนุบาล - ชั้น
หนัก ประถมศึกษาปี ที่ 6
และที่
วัดส่ วน
สู ง

บ้านหนองแวง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

122 โครงการจัดซื้ อเครื่ องถ่ายเอกสาร

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้ในการจัดทาเอกสาร
ต่างๆของโรงเรี ยน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
จัดซื้ อเครื่ องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอลขาว-ดา ความเร็ ว 10 แผ่น
ต่อนาที จานวน 1 เครื่ อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน เพือ่ ให้งานมีประสิ ทธิ ภาพ โรงเรี ยนเทศบาล
เครื่ อง

บ้านหนองแวง

ถ่าย
เอกสาร

123 โครงการจัดซื้ อพัดลมโคจรติด
เพือ่ ให้มีบรรยากาศที่ดีในการ จัดซื้ อพัดลมโคจรติดเพดานขนาด
เพดาน ขนาด18 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ เรี ยนการสอน
18 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
ติดตั้ง
จานวน 16 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท

32,000

124 โครงการจัดซื้ อไมโครโฟนไร้สาย เพือ่ ใช้ในการจัดกิจกรรม
แบบไมค์คู่
กลางแจ้งของโรงเรี ยน

25,000

จัดซื้ อไมโครโฟนไร้สายแบบไมค์
คู่ จานวน 1 คู่ (UHF Wireless
Microphone) เปลี่ยนความถี่ได้ 80
แชนแนล
125 โครงการจัดซื้ อเครื่ องฉายภาพ 3 มิติ เพือ่ ให้มีเครื่ องฉายภาพ 3 มิติ จัดซื้ อเครื่ องฉายภาพ 3 มิติ
สาหรับใช้ในการจัดการ
รายละเอียด ดังนี้

-

-

จานวน ห้องเรี ยนมีบรรยากาศที่ดี
พัดลม เอแก่การเรี ยนการสอน

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองแวง

โคจร

-

-

จานวน ระบบโสตฯของโรงเรี ยน
ไมโคร ได้มาตรฐาน

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองแวง

โฟนไร้
สาย

20,467

-

-

จานวน โรงเรี ยนมีเครื่ องฉายภาพ

โรงเรี ยนเทศบาล
เครื่ อง 3 มิติสาหรับใช้ในการจัด
บ้านหนองแวง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

126 โครงการจัดซื้ อเครื่ องบดย่อย
ซากพืช

วัตถุประสงค์
เรี ยนรู้ให้กบั นักเรี ยนและ
ประกอบการอบรมสัมมนา
ให้กบั บุคลากรในโอกาสต่างๆ
เพือ่ ให้มีเครื่ องบดย่อยเศษ
ซากพืชสาหรับใช้ในการ
ทาปุ๋ ยหมักในโรงเรี ยน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
- รุ่ น LX75 สามารถเลือกระดับ
การแสดงผลได้ 2 ระดับ XGA
และ SVGA
จัดซื้ อเครื่ องบดย่อยซากพืชแบบ
ล้อเลื่อน 4 ล้อ จานวน 1 เครื่ อง
ซึ่ งมีคุณสมบัติดงั นี้
วัตถุที่ใช้ยอ่ ย ใบไม้ก่ิงไม้ เส่นผ่า
ศูนย์กลางสูงสุด 1.5 นิ้ว ย่อยได้
500-600 ก.ก./ซ.ม. จานวนใบมีด
ด้านบน 3 ใบ ด้านล่าง 2 ใบ
ทาจากวัสดุแข็งพิเศษผ่าน
กระบวนการชุบแข็ง ช่องป้ อน
กว้าง 8 นิ้ว เครื่ องยนต์ (E)
5.5 แรงม้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ฉาย การเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยน
ภาพ และใช้ประกอบการอบรม
3 มิติ สัมมนาให้กบั บุคลากร

34,000

-

-

จานวน โรงเรี ยนมีเครื่ องบดย่อย
เครื่ อง ซากพืชใช้เพือ่ ลดปริ มาณ
บดย่อย ขยะอินทรี ยใ์ นโรงเรี ยน
ซากพืช

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองแวง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

127 โครงการจัดซื้ อสื่ อเครื่ องดนตรี
สากล (คียบ์ อร์ด)

เพือ่ ให้มีเครื่ องตนตรี สากล
(คียบ์ อร์ด) สาหรับใช้
ประกอบกิจกรรมจิตศึกษา
สาหรับนักเรี ยนระดับชั้น
อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6

128 โครงการจัดซื้ อวัสดุ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

- เพือ่ ส่งเสริ มการใช้สื่อและ
อุปกรณ์การสอนให้ผเู้ รี ยน
เกิดทักษะด้านวิทยาศาสตร์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
เพือ่ ให้มีเครื่ องดนตรี สากล
(คียบ์ อร์ด) จานวน 1 เครื่ อง
มีขนาด 61 ขนาดคียม์ าตรฐาน
ไม่นอ้ ยกว่า 128 โฟลิโฟนี
จอ LED COLOR 786 (Voice+33
Drum/SFX Kitx+480XG
Voice+GM2+GS Voice)
พร้อมชุดเครื่ องเสียงให้
ประกอบการเรี ยนการสอน
ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6
จัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ การเรี ยน
การสอนวิทยาศาสตร์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562 (KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
19,000
19,000
19,000 จานวน มีเครื่ องดนตรี สากล
โรงเรี ยนเทศบาล
เครื่ อง (คียบ์ อร์ ด) สาหรับใช้
บ้านหนองแวง
ดนตรี ประกอบกิจกรรม
สากล จิตศึกษา สาหรับนักเรี ยน
ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6

-

300,000

300,000

จานวน -มีวสั ดุอุปกรณ์การเรี ยน
อุปกรณ์ การสอนวิทยาศาสตร์
วิทยา- ที่ทนั สมัยและมีประสิ ทธิ

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านหนองใหญ่

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วดั
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ศาสตร์ ภาพ

- เพือ่ จัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์การ
เรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
ทดแทนวัสดุอุปกรณ์เดิม ให้
เพียงพอต่อผูเ้ รี ยน
- เพือ่ ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเป็ น
คนมีเหตุผล มีความคิดสร้าง
สรรค์
129 โครงการจัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพือ่ จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์
พร้อมอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อ จานวน 20 ชุด ๆละ 16,000 บาท

-ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการใช้
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ปฏิบตั ิการทดลองด้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
32,000

-

-

จานวน นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้
เครื่ อง และฝึ กปฏิบตั ิการ

จานวนนักเรี ยนต่อห้อง

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนทัน

คอม คอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ
พิวเตอร์ 1 เครื่ อง

130 โครงการจัดซื้ อชุดเครื่ อง
เล่นสนาม

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ อง
เล่นสนาม สาหรับนักเรี ยน
อนุบาล

จัดซื้ อชุดเครื่ องเล่นสนาม
สาหรับนักเรี ยนอนุบาล
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 930*710*455

450,000

-

-

จานวน นักเรี ยนอนุบาล
ชุดเล่น มีเครื่ องเล่นสนาม
สนาม สาหรับออกกาลังกาย

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนทัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

131 โครงการจัดซื้ อโต๊ะพร้อมเก้าอี้
นักเรี ยน ระดับประถมศึกษา

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้นกั เรี ยนฝึ กกล้ามเนื้อ
ส่งเสริ มพัฒนาการด้าน
ร่ างกาย อารมณ์
เพือ่ ให้นกั เรี ยนระดับประถม
ศึกษา มีโต๊ะ-เก้าอี้นกั เรี ยน
เพียงพอกับความต้องการ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ยาว*กว้าง*สูง) ปูพ้นื บล็อกยาง
พารารองรับเครื่ องเล่นสนาม
ทั้งหมด
โต๊ะนักเรี ยนพร้อมเก้าอี้ ระดับ
ประถมศึกษา จานวน 80 ชุด
ชุดละ 1,080 บาท รวมเป็ นเงิน
86,400 บาท โต๊ะและเก้าอี้ทา
จากไม้ยางพาราหรื อไม้อื่นที่
คุณภาพเทียบเท่าหรื อสูงกว่า
ขนาดหน้าโต๊ะ ความหนา 15
มม. ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 60x40x
67 ซม. เก้าอี้สาหรับประถม
ขนาดพื้นที่รองนัง่ 38x38 ซม.
สูง 38 ซม. จากพื้นถึงพื้นรองนัง่

86,400

86,400

86,400 จานวน นักเรี ยนระดับประถม
โรงเรี ยนเทศบาล
โต๊ะ ศึกษา มีโต๊ะนักเรี ยนพร้อม บ้านโนนชัย
นักเรี ยน เก้าอี้ที่ได้มาตรฐานและ
ประถม เพียงพอต่อความต้องการ
ศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

132 โครงการจัดซื้ อโต๊ะพร้อมเก้าอี้
นักเรี ยน ระดับมัธยมศึกษา

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้นกั เรี ยนระดับมัธยม
ศึกษา มีโต๊ะ-เก้าอี้นกั เรี ยน
เพียงพอกับความต้องการ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
โต๊ะนักเรี ยนพร้อมเก้าอี้ ระดับ
ประถมศึกษา จานวน 40 ชุด
ชุดละ 1,080 บาท รวมเป็ นเงิน
43,200 บาท โต๊ะและเก้าอี้ทา
จากไม้ยางพาราหรื อไม้อื่นที่
คุณภาพเทียบเท่าหรื อสูงกว่า
ขนาดหน้าโต๊ะ ความหนา 15
มม. ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 60x40x
76 ซม. เก้าอี้สาหรับประถม

ขนาดพื้นที่รองนัง่ 38x40 ซม.
สูง 46 ซม. จากพื้นถึงพื้นรอง
นัง่
133 โครงการจัดซื้ อพัดลมโคจร 18 นิ้ว เพือ่ ให้มีบรรยากาศที่เหมาะ เพือ่ จัดบรรยากาศห้องเรี ยนให้มี
สมและเอื้อต่อการเรี ยนรู้ของ ความเหมาะสม เอื้อต่อการเรี ยนรู้

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562 (KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
43,200
43,200
43,200 จานวน นักเรี ยนระดับมัธยม
โรงเรี ยนเทศบาล
โต๊ะ ศึกษา มีโต๊ะนักเรี ยนพร้อม บ้านโนนชัย
นักเรี ยน เก้าอี้ที่ได้มาตรฐานและ
มัธยม เพียงพอต่อความต้องการ
ศึกษา

154,000

-

-

จานวน นักเรี ยนมีห้องเรี ยนที่มี
พัดลม อากาศเย็นสบาย อากาศ

โรงเรี ยนเทศบาล
คุม้ หนองคู

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

นักเรี ยนและทดแทนตัวที่ชารุ ด และมีความปลอดภัยในการใช้งาน
134 โครงการจัดซื้ อตูเ้ หล็กบานเลื่อนทึบ เพือ่ ใช้จดั เก็บเอกสารต่าง ๆ เพือ่ จัดเก็บเอกสารต่างๆของ
ของโรงเรี ยน
โรงเรี ยนอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบ
ร้อย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โคจร ถ่ายเทได้สะดวก

48,000

-

-

จานวน เอกสารต่างๆของโรงเรี ยน โรงเรี ยนเทศบาล
ตูเ้ หล็ก มีการเก็บรักษาอย่างเป็ น

คุม้ หนองคู

บาน ระเบียบ ง่ายต่อการค้นหา
เลื่อนทึบ

135 โครงการจัดซื้ อตูเ้ หล็กบานเลื่อน
กระจกใส

เพือ่ ใช้จดั เก็บเอกสารต่าง ๆ
ของโรงเรี ยน

เพือ่ จัดเก็บเอกสารต่างๆของ
โรงเรี ยนอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบ
ร้อย

72,000

-

-

จานวน เอกสารต่างๆของโรงเรี ยน โรงเรี ยนเทศบาล
ตูเ้ หล็ก มีการเก็บรักษาอย่างเป็ น

คุม้ หนองคู

บาน ระเบียบ ง่ายต่อการค้นหา
เลื่อน
กระจกใส

136 โครงการจัดซื้ อตูเ้ หล็กวางหนังสือ เพือ่ ใช้จดั เก็บหนังสือใน
ห้องสมุดของโรงเรี ยน

เพือ่ จัดวางหนังสือภายในห้อง
สมุดให้เป็ นหมวดหมู่ สร้างบรร
ยากาศให้น่าเข้าไปใช้บริ การ

58,500

-

-

จานวน นักเรี ยนค้นหาหนังสื อที่
ตูเ้ หล็ก อยากอ่านได้ง่าย เพราะมี
วาง การจัดวางเป็ นหมวดหมู่
หนังสื อ

โรงเรี ยนเทศบาล
คุม้ หนองคู

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

137 โครงการจัดซื้ อเครื่ องดนตรี
วงดุริยางค์

138 โครงการจัดซื้ อกล้องวงจรปิ ด

วัตถุประสงค์
เพือ่ จัดตั้งวงดุริยางค์และใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอน

เพือ่ ทดแทนที่ชารุ ดเสียหาย
ใช้การไม่ได้

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
1. เพือ่ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้
พัฒนาศักยภาพทางด้านดาตรี
2. เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้รับประสบ
การณ์ในการใช้เครื่ องดนตรี แต่
ละประเภท
เพือ่ ให้กล้องวงจรปิ ดสามารถ
ใช้งานได้เต็มที่ตามศัยภาพและ
เป็ นประโยชน์ต่อทางราชการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
67,100
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน นักเรี ยนได้มีการพัฒนา
เครื่ อง ศักยภาพด้านดนตรี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรี ยนเทศบาล
คุม้ หนองคู

ดนตรี
วง
ดุริยางค์

89,965

-

จานวน กล้องวงจรปิ ดสามารถใช้

-

กล้อง งานได้อย่างเต็มศักยภาพ

โรงเรี ยนเทศบาล
คุม้ หนองคู

วงจร และเป็ นประโยชน์ต่อทาง
ปิ ด ราชการ

139 โครงการจัดซื้ อเครื่ องเล่นสนาม
อนุบาล

1. เพือ่ ให้นกั เรี ยนระดับชั้น

เครื่ องเล่นสนามแบบพลาสติก
อนุบาลมีอุปกรณ์ในการออก กลางแจ้ง ขนาด ยาว 550* กว้าง
760*สูง 320 ซ.ม. จานวน 1 ชุด
กาลังกาย
2. เพือ่ พัฒนาศักยภาพทางด้าน ประกอบด้วยสไลเดอร์ ท่อลอดคู่
ร่ างกายของนักเรี ยนระดับชั้น ชิงช้า และปี นป่ าย

139,000

-

-

จานวน นักเรี ยนระดับชั้นอนุบาล

โรงเรี ยนเทศบาล
ั นาศักยภาพทางด้าน
บ้านศรี ฐาน
เครื่ อง มีพฒ
เล่น ร่ างกายตามเกณฑ์อายุ
สนาม

อนุบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

อนุบาล
ั ฑ์สาหรับ
140 โครงการจัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์ห้องปฏิบตั ิ เพือ่ จัดซื้ อครุ ภณ
ครุ ภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
การทางภาษา
การเรี ยนการสอนห้องปฏิบตั ิ ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา ประกอบ
การทางภาษา
ด้วย
1. คอมพิวเตอร์สาหรับงานประ
มวลผลแบบที่ 1 จานวน ชุด
2. เครื่ องสารองไฟ ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่ อง
3. เครื่ องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก จานวน 1 เครื่ อง
4. เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3,200 ANSL
Lumens จานวน 1 เครื่ อง
5. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

244,800

จานวน นักเรี ยนมีทกั ษะในการใช้ โรงเรี ยนเทศบาล

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ครุ ภณั ฑ์ ภาษาต่างประเทศ
ห้อง
ปฏิบตั ิ
การ
ทาง
ภาษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บ้านศรี ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 120 นิ้ว จานวน
1 ชุด
6. เครื่ องฉายภาพ 3 มิติ จานวน 1
เครื่ อง
7. เครื่ องขยายเสียงแบบ Power
Mixer จานวน 1 เครื่ อง
8. ลาโพงแบบติดผนังพร้อมขา
แขวน จานวน 4 ตู้
9. ไมโครโฟนไร้สายแบบไมค์คู่
จานวน 1 ชุด
10. โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120
ซม. จานวน 1 ตัว
11. โต๊ะวางเครื่ องพิมพ์ จานวน 1
ตัว

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

141 โครงการจัดซื้ อโต๊ะพร้อมเก้าอี้
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

12. โต๊ะทรง 6 เหลี่ยม แบบ 2 ชิ้น
เป็ น 1 วงกลม จานวน 6 ชุด
13. เก้าอี้โพลีขาแป๊ บไข่ จานวน
40 ตัว
14. เครื่ องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000
BTU จานวน 2 เครื่ อง
เพือ่ ทดแทนโต๊ะเก้าอี้นกั เรี ยน จัดซื้ อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นกั เรี ยน
ที่ชารุ ด
ระดับมัธยมศึกษา จานวน 100 ชุด
ราคาชุดละ 1,300 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

130,000

จานวน มีโต๊ะและเก้าอี้นกั เรี ยน

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

โต๊ะ สาหรับให้นกั เรี ยนได้
เก้าอี้ นัง่ เรี ยน
นักเรี ยน
มัธยม
ศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านศรี ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

142 โครงการจัดซื้ อเครื่ องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง

วัตถุประสงค์
เพือ่ ทดแทนเครื่ องเดิมที่ชารุ ด

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ อง
ปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
23,000
-

ติดผนัง ขนาด 18,000 BTU
จานวน 1 เครื่ อง
143 โครงการจัดซื้ อเครื่ องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิดแขวน

144 โครงการจัดซื้ อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล

เพือ่ ทดแทนเครื่ องเดิมที่ชารุ ด

เพือ่ ใช้ถ่ายปิ ดประกาศประกวด
ราคาและเพือ่ ความโปร่ งใส
ในการปฏิบตั ิงาน

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ องปรับ
อากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน
ขนาด 24,000 BTU จานวน
จานวน 2 เครื่ อง ๆ ละ
33,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อกล้อง
ถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
จานวน 1 เครื่ อง

ตัวชี้วดั
(KPI)
มีเครื่ องใช้
เพือ่ บริ การ
ประชาชน

66,000

-

-

มีเครื่ องใช้
เพือ่ บริ การ
ประชาชน

9,000

-

-

มีเครื่ องใช้
เพือ่ บริ การ
ประชาชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพือ่ ให้บริ การแก่
สานักการคลัง
ประชาชนผูม้ าติดต่อ
ราชการและการปฏิบตั ิ
งานมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น
เพือ่ ให้บริ การแก่
สานักการคลัง
ประชาชนผูม้ าติดต่อ
ราชการและการปฏิบตั ิ
งานมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น
การปฎิบตั ิงานมี
สานักการคลัง
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตขอโครงการ)

145 โครงการจัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพือ่ ทดแทนเครื่ องเดิมที่ชารุ ดและ เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ องคอมสาหรับงานสานักงาน
เพือ่ ให้เพียงพอกับการปฏิบตั ิงาน พิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว ) ของบุคลากร
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 5 เครื่ อง ๆ ละ
16,000 บาท
146 โครงการจัดซื้ อเครื่ องสารองไฟ
เพือ่ ใช้สารองไฟฟ้ าสาหรับ
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ อง
ขนาด 800 VA
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในกรณีไฟฟ้ า สารองไฟ ขนาด 800 VA
ดับหรื อกรณีกระแสไฟฟ้ าตก
จานวน 3 เครื่ อง ๆ ละ 3,200 บาท
ชัว่ ขณะ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000
-

9,600

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีเครื่ องใช้
เพือ่ บริ การ
ประชาชน

การปฎิบตั ิงานมี
สานักการคลัง
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

มีเครื่ องใช้
เพือ่ บริ การ
ประชาชน

การปฎิบตั ิงานมี
สานักการคลัง
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

147 เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
สานักงาน *(จอขนาดไม่นอ้ ย

ในการปฏิบตั ิงาน

กว่า 18.5 นิ้ว)

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
48,000

-

-

สานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนเครื่ อง

มีเครื่ องมือที่เพียงพอ

คอมพิวเตอร์

ต่อการใช้งาน

จานวนเครื่ อง

มีเครื่ องมือที่เพียงพอ

คอมพิวเตอร์

ต่อการใช้งาน

จานวนเครื่ อง

มีเครื่ องมือที่เพียงพอ

คอมพิวเตอร์

ต่อการใช้งาน

จานวนเครื่ อง

มีเครื่ องมือที่เพียงพอ

คอมพิวเตอร์

ต่อการใช้งาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการช่าง

18.5 นิ้ว) จานวน 3 เครื่ อง ๆ ละ
16,000 บาท

148 เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาด ในการปฏิบตั ิงาน

ประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาด

ไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว)

ไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน

22,000

-

-

สานักการช่าง

1 เครื่ อง
149 เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 2 *(จอขนาด ในการปฏิบตั ิงาน

ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาด

ไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว)

ไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน

58,000

-

-

สานักการช่าง

2 เครื่ อง ๆ ละ 29,000 บาท
150 เครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด
LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

เครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด

ในการปฏิบตั ิงาน

LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)

3,300

-

-

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน 1 เครื่ อง
151 เครื่ องสารองไฟฟ้ า
ขนาด 800 VA
152 จอภาพแบบ LCD หรื อ LED
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 21.5 นิ้ว

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

เครื่ องสารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA

ในการปฏิบตั ิงาน

จานวน 8 เครื่ อง ๆ ละ 3,200 บาท

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

จอภาพแบบ LCD หรื อ LED

ในการปฏิบตั ิงาน

ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 21.5 นิ้ว จานวน

25,600

-

-

จานวนเครื่ อง
สารองไฟ

4,300

-

-

มีเครื่ องมือที่เพียงพอ

สานักการช่าง

ต่อการใช้งาน

จานวนจอภาพ มีเครื่ องมือที่เพียงพอ

สานักการช่าง

ต่อการใช้งาน

1 จอ
153 เครื่ องวัดความเข้มของแสง
154 เครื่ องหาพิกดั ด้วยสัญญาณ
ดาวเทียม แบบพกพา

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

เครื่ องวัดความเข้มของแสง

ในการปฏิบตั ิงาน

จานวน 1 เครื่ อง

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

เครื่ องหาพิกดั ด้วยสัญญาณ

ในการปฏิบตั ิงาน

ดาวเทียม แบบพกพา แบบบันทึก

15,000
70,000

-

-

จานวนเครื่ อง

มีเครื่ องมือที่เพียงพอ

วัดความเข้ม

ต่อการใช้งาน

จานวนเครื่ องหา มีเครื่ องมือที่เพียงพอ
พิกดั ด้วยสัญญาณ ต่อการใช้งาน

แบบบันทึกข้อมูลตาแหน่ง

ข้อมูลตาแหน่งพิกดั (Waypoint)ได้

ดาวเทียม

พิกดั (Waypoint)ได้ไม่นอ้ ยกว่า

ไม่นอ้ ยกว่า 4,000 จุด ขนาด

แบบพกพา

4,000 จุด ขนาดจอภาพไม่นอ้ ย

จอภาพไม่นอ้ ยกว่า 1.5 นิ้ ว x 2.5 นิ้ ว

สานักการช่าง
สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กว่า 1.5 นิ้ว x 2.5 นิ้ว
155 เครื่ องตบดิน
156 เครื่ องตัดถนนคอนกรี ต

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

เครื่ องตบดิน จานวน 2 เครื่ อง

ในการปฏิบตั ิงาน

เครื่ องละ 21,000 บาท

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

เครื่ องตัดถนนคอนกรี ต

ในการปฏิบตั ิงาน

จานวน 1 เครื่ อง

ในการปฏิบตั ิงาน

รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้ง

42,000
45,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลังเก๋ งได้ พร้อมกระเช้า

ไฟเบอร์กล๊าส

ไฟเบอร์กล๊าส จานวน 1 คัน
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

เครื่ องสูบน้ าเสียขนาดไม่นอ้ ยกว่า

ในการปฏิบตั ิงาน

1,980 ลบ.ม.ต่อชัว่ โมง ระยะสูบส่ง
ไม่นอ้ ยกว่า 9 เมตร กาลังไฟฟ้ า

จานวน

มีเครื่ องมือที่เพียงพอ

เครื่ องตบดิน

ต่อการใช้งาน

จานวนเครื่ อง

มีเครื่ องมือที่เพียงพอ

สานักการช่าง
สานักการช่าง

ตัดถนนคอนกรี ต ต่อการใช้งาน
2,500,000

-

-

เครนไฮดรอลิค ชนิดพับเก็บ

หลังเก๋ งได้ พร้อมกระเช้า

158 เครื่ องสูบน้ าเสียพร้อมติดตั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จานวน 2 เครื่ อง ๆ ละ 35,000 บาท

157 รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้ง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
เครนไฮดรอลิค ชนิดพับเก็บ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จานวนรถยนต์ มีเครื่ องมือที่เพียงพอ

สานักการช่าง

บรรทุกชนิด 6 ล้อ ต่อการใช้งาน

2,800,000

-

-

จานวนเครื่ อง
สูบน้ าเสีย
พร้อมติดตั้ง

มีเครื่ องมือที่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ไม่นอ้ ยกว่า 68 กิโลวัตต์
พร้อมติดตั้ง จานวน 2 เครื่ อง ๆ ละ
1,400,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

159 โครงการจัดซื้ อโต๊ะ
อเนกประสงค์

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ทดแทนของเดิมที่ชารุ ดในชุมชน จัดซื้ อโต๊ะเอนกประสงค์
จานวน 36 ตัว ๆ ละ
เขตเทศบาลนครขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
90,000
-

2,500 บาท
160 โครงการจัดซื้ อเครื่ องขยาย
เสียงและอุปกรณ์ พร้อมค่า
ติดตั้ง

เพือ่ ทดแทนของเดิมที่ชารุ ด และใช้ เครื่ องขยายเสียงและอุปกรณ์
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
พร้อมค่าติดตั้ง
ในชุมชนให้รับทราบโดยทัว่ ถึงกัน

225,800

-

-

161 โครงการจัดซื้ อเต๊นท์ผา้ ใบ

เพือ่ สาหรับชุมชนที่จดั ตั้งใหม่
และเพือ่ ทดแทนของเดิมที่ชารุ ด

เต๊นผ้าใบ จานวน 5 หลัง ๆ ละ
21,000 บาท ใช้สาหรับ
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
หรื อภารกิจที่เกี่ยวกับเทศบาล

105,000

-

-

เก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนังพิง

143,000

-

-

162 โครงการจัดซื้ อเก้าอี้พลาสติก เพือ่ จัดซื้ อทดแทนของเดิมที่ชารุ ด
ชนิดมีพนังพิง

ไม่สามารถใช้งานได้ให้กบั

จานวน 650 ตัว ๆ ละ 220 บาท

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวน
โต๊ะ
อเนก
ประสงค์
จานวน
เครื่ อง
ขยาย
เสียง
จานวน
เต็นท์
ผ้าใบ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ชุมชนมีครุ ภณ
ั ฑ์ที่จาเป็ น
ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
อย่างพอเพียง

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

มีครุ ภณ
ั ฑ์อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างพอเพียง

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

ชุมชนมีครุ ภณ
ั ฑ์ที่จาเป็ น
ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
อย่างพอเพียง

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

จานวน ชุมชนในเขตเทศบาล
เก้าอี้ มีครุ ภณ
ั ฑ์ที่จาเป็ นใช้ใน

สานัก
สวัสดิการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนังพิง

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

พลาสติก การจัดกิจกรรมต่างๆ

สีขาว สามารถรองรับน้ าหนัก

ชนิดมี อย่างพอเพียง

ได้ไม่ต่ากว่า 120 กิโลกรัม

พนังพิง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สังคม

สกรี นตราสัญลักษณ์
เทศบาลนครขอนแก่น และ
ใช้สาหรับกิจกรรมประชุม
หรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
163 โครงการจัดซื้ อเครื่ องปรับ
อากาศ

เพือ่ ทดแทนของเดิมที่ชารุ ด สานัก

เครื่ องปรับอากาศ จานวน

สวัสดิการสังคม จานวน1 ตัว และ
ศูนย์เพือ่ นใจวัยรุ่ น จานวน 2 ตัว

จานวน เพิม่ ประสิทธิภาพ

สานัก

3 ตัว ๆ ละ 30,000 บาท ใช้ใน

เครื่ อง ในการปฏิบตั ิงาน

สวัสดิการ

สานักสวัสดิการสังคม

ปรับ

สามารถทาความเย็น ขนาด

อากาศ

30,000 บีทียู ฉลากประหยัด
ไฟ เบอร์ 5 ได้รับการรับรอง

90,000

-

-

สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มาตรฐานจาก มอก.2134-2545
164 โครงการจัดซื้ อไม้เท้า 3 ขา

เพือ่ จัดซื้ อวัสดุไม้เท้า 3 ขา สาหรับ ไม้เท้า 3 ขา จานวน 20 อัน ๆ
ผูพ้ ิการ ผูส้ ูงอายุ และผูท้ ุบพลภาพ

11,400

-

-

ละ 570 บาท

ที่มีฐานะยากจน มีความลาบาก

จานวน ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ และผู้

สานัก

ไม้เท้า ทุบพลภาพ ที่อาศัยอยู่

สวัสดิการ

3 ขา ในเขตเทศบาลนคร

สังคม

ขอนแก่น ได้รับ วัสดุ
ทางการแพทย์อย่างทัว่ ถึง
165 โครงการจัดซื้ อไม้เท้า
ก้านร่ ม

เพือ่ จัดซื้ อวัสดุไม้เท้าก้านร่ ม สาหรับ ไม้เท้าก้านร่ ม จานวน 20 อัน
ผูพ้ ิการ ผูส้ ูงอายุ และผูท้ ุบพลภาพ

4,200

-

-

อันละ 210 บาท

ที่มีฐานะยากจน มีความลาบาก

จานวน ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ และผู้

สานัก

ไม้เท้า ทุบพลภาพ ที่อาศัยอยู่

สวัสดิการ

ก้านร่ ม ในเขตเทศบาลนคร

สังคม

ขอนแก่น ได้รับ วัสดุ
ทางการแพทย์อย่างทัว่ ถึง
166 โครงการจัดซื้ อที่หดั เดิน
หรื อวอร์คเกอร์ชนิดไม่มีลอ้

เพือ่ จัดซื้ อวัสดุที่หดั เดินหรื อวอร์ค

ที่หดั เดินหรื อวอร์คเกอร์

เกอร์ชนิดไม่มีลอ้ สาหรับ

ชนิดไม่มีลอ้ จานวน 20 อัน ๆ

11,400

-

-

จานวน ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ และผู้

สานัก

ที่หดั เดิน ทุบพลภาพ ที่อาศัยอยู่

สวัสดิการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ผูพ้ ิการ ผูส้ ูงอายุ และผูท้ ุบพลภาพ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ละ 570 บาท

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ในเขตเทศบาลนคร

ที่มีฐานะยากจน มีความลาบาก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สังคม

ขอนแก่น ได้รับ วัสดุ
ทางการแพทย์อย่างทัว่ ถึง

167 โครงการจัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์

เพือ่ จัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์รถเข็นนัง่

รถเข็นนัง่ คนพิการแบบพับ

34,000

-

-

รถเข็นนัง่ คนพิการแบบพับได้ คนพิการแบบพับได้ สาหรับผูพ้ ิการ ได้ จานวน 10 คัน ๆ ละ
ที่มีฐานะยากจน และเป็ นอยูล่ าบาก 3,400 บาท

จานวน ผูพ้ ิการ และผู้

สานัก

รถเข็น ทุบพลภาพ ที่อาศัยอยู่

สวัสดิการ

นัง่ คน ในเขตเทศบาลนคร

สังคม

พิการ ขอนแก่น ได้รับ ครุ ภณ
ั ฑ์
ทางการแพทย์อย่างทัว่ ถึง
168 โครงการจัดซื้ อกีตาร์โปร่ ง
ไฟฟ้ าพร้อมขาตั้ง

เพือ่ ทดแทนของเดิมที่ชารุ ด และ

กีตาร์โปร่ งไฟฟ้ า จานวน 4 ตัว

16,160

-

-

เยาวชนมีความสนใจกิจกรรมดนตรี ตัวละ 3,800 บาท พร้อมขาตั้ง

กีตาร์และ การสอนและบริ การ

4 ตัว ๆ ละ 220 บาท
169 โครงการจัดซื้ อเครื่ อง

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ

พิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ปฏิบตั ิงาน

เครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด
LED ขาวดา จานวน 3 เครื่ อง

จานวน มีครุ ภณ
ั ฑ์อุปกรณ์ที่ใช้ใน

23,700

-

-

สานัก
สวัสดิการ

ขาตั้ง สาหรับสมาชิกอย่างพอเพียง

สังคม

จานวน มีเครื่ องมือเครื่ องใช้

สานัก

เครื่ อง เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน

สวัสดิการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขาวดา

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เครื่ อง ๆ ละ 7,900 บาท

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

พิมพ์ ทาให้การปฏิบตั ิงานมี

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน

ความสะดวกรวดเร็ ว

ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลาง

และคล่องตัวมากยิง่ ขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สังคม

และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร
170 โครงการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ

จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์

64,000

-

-

จานวน มีเครื่ องคอมพิวเตอร์

สาหรับงานสานักงาน

ปฏิบตั ิงาน ในสานักสวัสดิการสังคม สาหรับงานสานักงาน จอขนาด

เครื่ อง ที่รองรับการปฏิบตั ิงาน

(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า

และทดแทนเครื่ องเดิมที่ชารุ ด

ไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน

คอม การจัดซื้ อจัดจ้าง

4 เครื่ อง ๆ ละ 16,000 บาท

พิว

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน

เตอร์ งานธุรการ ของสานัก

18.5 นิ้ว)

ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลาง

การเบิกจ่ายเงิน และ
สวัสดิการสังคม

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วดั
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่ อสาร
171 โครงการจัดซื้ อเครื่ องสารอง เพือ่ ให้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพียงพอ จัดซื้ อเครื่ องสารองไฟฟ้ า
ไฟฟ้ า ขนาด 800 VA

ต่อการปฏิบตั ิงาน

12,000

-

-

จานวน เครื่ องคอมพิวเตอร์

สานัก

ขนาด 800 AV จานวน 4 เครื่ อง

เครื่ อง สามารถสารองไฟฟ้ า

สวัสดิการ

เครื่ องละ 3,000 บาท

สารอง ไว้ใช้กรณีเกิดไฟฟ้ า

สังคม

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน

ไฟฟ้ า ขัดข้อง เพือ่ เก็บข้อมูล

ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลาง

ขณะใช้งานชัว่ คราวได้

และคุณลักษณะพื้นฐาน

ไม่ทาให้ขอ้ มูลเกิดความ

ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เสียหาย

กระทรวงเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่ อสาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

172 โครงการจัดซื้ อรถเข็น

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ผดู้ อ้ ยโอกาสตามบัญชีรายชื่อ จัดซื้ อรถเข็นประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพ ตามโครงการ ที่ข้ ึนทะเบียนไว้กบั โครงการ

จานวน 2 คัน ๆ ละ 16,000 บาท

กองทุนตั้งตัว

โดยมีลกั ษณะ ดังนี้

คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
32,000

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน ผูด้ อ้ ยโอกาสที่ประสบ

สานัก

รถเข็น ปัญหาความเดือดร้อน

สวัสดิการ

มีรายได้ สามารถเลี้ยง

ได้ใช้ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเอง 1.ขนาดรถ 140x70x80 ซ.ม.
และครอบครัวได้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วดั
(KPI)

สังคม

ตนเองและครอบครัวได้

2.ขนาดล้อ 24 นิ้ว
3.มีหลังคา ปี ก 3 ด้าน หุม้
ด้วยอลูมิเนียม

173 โครงการจัดซื้ อเก้าอี้พลาสติก เพือ่ จัดซื้ อเก้าอี้ในการประกอบ

เก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนังพิง

ชนิดมีพนังพิง ตามโครงการ อาชีพของชุมชน

จานวน 8 ตัว ๆ ละ 220 บาท

กองทุนตั้งตัว

เก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนังพิง

1,760

-

-

จานวน กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชน

สานัก

เก้าอี้ มีเก้าอี้ใช้ในการประกอบ

สวัสดิการ

พลาสติก อาชีพ

สีขาว สามารถรองรับน้ าหนัก

ชนิดมี

ได้ไม่ต่ากว่า 120 กิโลกรัม

พนังพิง

สกรี นตราสัญลักษณ์

สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาลนครขอนแก่น และ
ใช้สาหรับนัง่ ประกอบอาชีพ
174 โครงการจัดซื้ อเก้าอี้ตดั ผม

เพือ่ จัดซื้ อเก้าอี้ตดั ผม (บาร์เบอร์ )

เก้าอี้ตดั ผม(บาร์เบอร์ ) จานวน

5,900

-

-

(บาร์ เบอร์ ) ตามโครงการ

ให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชน

1 ตัว ๆ ละ 5,900 บาท สาหรับ

เก้าอี้ ที่มนั่ คง มีรายได้

กองทุนตั้งตัว

ใช้ประกอบอาชีพ

ผูด้ อ้ ยโอกาสตามบัญชีรายชื่อ

ตัดผม สามารถเลี้ยงตนเองและ

โครงการคนขอนแก่น

จานวน ผูด้ อ้ ยโอกาสมีอาชีพ

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

ครอบครัวได้

ไม่ทอดทิง้ กัน โดยมีขนาด
ความสูง 25 ซ.ม. มีพนักพิง
ปรับความลาดเอียงได้
175 โครงการจัดซื้ อเตาแก๊ส
พร้อมหัวเตา ตามโครงการ
กองทุนตั้งตัว

เพือ่ จัดซื้ อเตาแก๊สพร้อมหัวเตา

เตาแก๊สพร้อมหัว จานวน

2,500

-

-

จานวน ผูด้ อ้ ยโอกาสที่ประสบ

สานัก

ใช้ในการประกอบอาชีพของชุมชน 2 ชุด ๆ ละ 1,250 บาท

เตาแก๊ส ปัญหาความเดือดร้อน

สวัสดิการ

สาหรับประกอบอาชีพ

พร้อม มีรายได้ สามารถเลี้ยง

สังคม

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

หัวเตา ตนเองและครอบครัวได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วดั
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.หัวปรับไฮสปี ด
2.สายแก๊ส ขนาด 2/8 นิ้ว
3.หัวเตาไฟ ขนาด 5 นิ้ว
ปอกรัดสาย ขนาด 00 13-20
176 โครงการจัดซื้ อถังแก๊ส
ตามโครงการกองทุนตั้งตัว
177 โครงการจัดซื้ อซึ้ งนึ่งไฟฟ้ า
ตามโครงการกองทุนตั้งตัว

เพือ่ จัดซื้ อถังแก๊สให้กลุ่มอาชีพ

ถังแก๊ส ปตท.ขนาด 15 ก.ก.

สาหรับประกอบอาชีพในชุมชน

จานวน 2 ถัง ๆ ละ 2,600 บาท

ถัง

สาหรับกลุ่มอาชีพชุมชน

แก๊ส ได้

5,200

-

จานวน กลุ่มอาชีพในชุมชนมี
รายได้ สามารถพึ่งตนเอง

จานวน กลุ่มมีอาชีพมีความมัน่ คง

ซึ้ งนึ่งไฟฟ้ า ขนาด 12 นิ้ว

กลุ่มอาชีพในชุมชน

ความจุ 2.5 ลิตร ปรับความร้อน

ซึ้ งนึ่ง มีรายได้ สามารถเลี้ยง

ได้ 2-3 ระดับ ระบบไฟฟ้ า

ไฟฟ้ า ตนเองและครอบครัวได้

500 บาท

-

-

เพือ่ จัดซื้ อซึ้ งนึ่งไฟฟ้ า สาหรับ

220 V จานวน 1 เครื่ อง ๆ ละ

500

-

สานัก
สวัสดิการ
สังคม
สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

178 โครงการจัดซื้ อโต๊ะเหล็ก
ขาพับ ตามโครงการกองทุน

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน กลุ่มอาชีพในชุมชนมี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพือ่ จัดซื้ อโต๊ะเหล็กขาพับ สาหรับ

โต๊ะพับเหล็กขาพับ จานวน

กลุ่มอาชีพในชุมชน

3 ตัวๆละ 850 บาท ขนาด

โต๊ะพับ โต๊ะพับใช้ในการประกอบ

สวัสดิการ

71x116x76 cm. โครงสร้าง

อาชีพ มีรายได้เพิม่

สังคม

ตั้งตัว

2,550

ตัวชี้วดั
(KPI)

สานัก

ขาเหล็กแป๊ บเคลือบสี
ปลายขาทั้ง 4 มีจุกยางพาสติก
สีดา หน้าโต๊ะเป็ นเหล็กแผ่น
ขึ้นรู ปเคลือบสี
179 โครงการจัดซื้ อเครื่ องปั่น

เพือ่ จัดซื้ อเครื่ องปั่นไฟฟ้ า

เครื่ องปั่นไฟฟ้ า จานวน

ไฟฟ้ า ตามโครงการ

สาหรับกลุ่มอาชีพในชุมชน

1 เครื่ อง ๆ ละ 6,000 บาท

กองทุนตั้งตัว

6,000

-

-

จานวน กลุ่มอาชีพในชุมชนมี
เครื่ อง เครื่ องมือในการประกอบ

ขนาดความจุ 1.5 ลิตร

ปั่น

ปรับความเร็ ว 2 ระดับ

ไฟฟ้ า

กาลังไฟฟ้ า 220-240 v

อาชีพ และเพิม่ รายได้

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

180 โครงการจัดซื้ อเครื่ องกรอก
ครี ม ตามโครงการกองทุน

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน กลุ่มอาชีพในชุมชนมี

เพือ่ จัดซื้ อเครื่ องกรอกครี ม

เครื่ องกรอกครี ม จานวน

สาหรับกลุ่มอาชีพในชุมชน

1 เครื่ อง ๆ ละ 14,400 บาท

เครื่ อง เครื่ องมือในการประกอบ

ขนาดความจุ 50 กรัม ตัวกรวย

กรอก อาชีพ และเพิม่ รายได้

ด้านบน กว้าง 11.5 นิ้ว

ครี ม

ตั้งตัว

14,400

ตัวชี้วดั
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
สวัสดิการ
สังคม

ลึก 18 นิ้ว น้ าหนัก 11 ก.ก.
หัวบรรจุหลอด ขนาด 3 ม.ม.
และ 5 ม.ม.
181 โครงการจัดซื้ อเครื่ องซีน

เพือ่ จัดซื้ อเครื่ องซีลปากถุง ให้กบั

เครื่ องซีลปากถุง จานวน

7,800

-

-

จานวน กลุ่มอาชีพในชุมชนมี

ปากถุง ตามโครงการกองทุน กลุ่มอาชีพในชุมชน

1 เครื่ อง ขนาดรอยซีนแถบ

ตั้งตัว

5 ม.ม. โครงสร้างเหล็ก แท่นวาง

ซีล

สแตนเลส ซีลปากถุงไม่ต่ากว่า

ปากถุง

35 ซ.ม และซีลได้ทุกชนิดของถุง

เครื่ อง เครื่ องมือในการประกอบ
อาชีพ และเพิม่ รายได้

สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

182 โครงการจัดซื้ อเตาแม่เหล็ก
ไฟฟ้ า ตามโครงการกองทุน
ตั้งตัว

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ จัดซื้ อเตาแม่เหล็กไฟฟ้ า ให้กบั เตาแม่เหล็กไฟฟ้ า จานวน
กลุ่มอาชีพในชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,190

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน กลุ่มอาชีพในชุมชนมี

1 เครื่ อง ๆ ละ 2,190 บาท

เตาแม่ เครื่ องมือในการประกอบ

ขนาด กว้าง 287 ม.ม.สูง 66.5

เหล็ก อาชีพ และเพิม่ รายได้

ม.ม. ลึก 350 ม.ม. ปรับกาลัง

ไฟฟ้ า

ไฟฟ้ าได้ และอุณหภูมิ
ความร้อนได้ และตั้งเวลา
ปิ ด-เปิ ดได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

183 โครงการจัดซื้ อเก้าอี้สานักงาน
แบบหมุน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ทดแทนของเดิมที่ชารุ ด

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้ อเก้าอี้สานักงาน
แบบหมุนมีโช็คปรับระดับ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
10,000
-

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใน
การปฏิบตั ิงาน และให้บริ การ
ประชาชน

จัดซื้ อเครื่ องพิมพ์แบบฉีด
หมึก(Inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษขนาด A3 จานวน
1 เครื่ อง สาหรับใช้ประกอบ
การฝึ กอบรมที่ศูนย์พฒั นา
ทักษะและการเรี ยนรู้ ICT
เทศบาลนครขอนแก่น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนเก้าอี้ มีเครื่ องมือเครื่ องใช้

เพียงพอต่อการปฏิบตั ิ
แบบหมุน งาน
สานักงาน

จานวน 4 ตัว ราคาตัวละ
2,500บาท สาหรับศูนย์ ICT
และฝ่ ายประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครขอนแก่น
184 โครงการจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สาหรับกระดาษขนาด A3

ตัวชี้วดั
(KPI)

8,500

-

-

- มีเครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องพิมพ์ เพียงพอต่อการปฏิบตั ิ
แบบฉี ดหมึก งาน
-เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการให้บริ การ
จานวน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองวิชาการและ
แผนงาน

กองวิชาการและ
แผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

185 โครงการจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์วตั ถุ
3 มิติ

เพือ่ ใช้เป็ นสื่ อในการฝึ กอบรม จัดซื้ อเครื่ องพิมพ์วตั ถุ 3 มิติ
คอมพิวเตอร์
จานวน 1 เครื่ อง สาหรับ
ใช้ประกอบการฝึ กอบรมที่
ศูนย์พฒั นาทักษะและการ
เรี ยนรู้ ICT เทศบาลนคร
ขอนแก่น

186 โครงการจัดซื้ ออุปกรณ์ป้องกัน
เครื อข่าย (Firewall) แบบที่ 1

เพือ่ ตรวจสอบและป้ องกันไม่
ให้ไวรัสเข้าถึงเครื่ องคอมพิว
เตอร์ผ่านทางเครื อข่ายหรื อ
อินเทอร์เน็ต และป้ องกันไม่
ให้ผใู้ ช้บริ การใช้เน็ตเวิร์กที่
ไม่ได้รับอนุญาต

จัดซื้ ออุปกรณ์ป้องกันเครื อ
ข่าย (Firewall) แบบที่ 1
จานวน 1 เครื่ อง สาหรับ
ศูนย์พฒั นาทักษะและการ
เรี ยนรู้ ICT เทศบาลนคร
ขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
40,000
-

220,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- มีเครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องพิมพ์ เพียงพอต่อการปฏิบตั ิ
วัตถุ 3 มิติ งาน
-เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการให้บริ การ
จานวน

มีอุปกรณ์
ป้ องกัน
เครื อข่าย
Firewall
แบบที่ 1

-ป้ องกันไวรัสเข้าถึง
เครื่ องคอมพิวเตอร์
-ป้ องกันไม่ให้ผใู้ ช้
บริ การใช้เน็ตเวิร์ก
ที่ไม่เหมาะสม
-เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการให้บริ การ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองวิชาการและ
แผนงาน

กองวิชาการและ
แผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

187 โครงการจัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
โน้ตบุก๊ สาหรับงานประมวลผล
นาเสนองานและ ปฏิบตั ิงาน
นอกสถานที่

จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุก๊ สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 1
เครื่ องๆ ละ 21,000 บาท
สาหรับฝ่ ายบริ การและ
เผยแพร่

188 โครงการจัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
โน้ตบุก๊ สาหรับงานประมวลผล
นาเสนองานและ ปฏิบตั ิงาน
นอกสถานที่

จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุก๊ สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่ อง ๆ ละ
21,000 บาท เพือ่ ใช้งานที่ฝ่าย
บริ การและเผยแพร่ วิชาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
21,000
-

21,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-การนาเสนองาน
เครื่ องคอม มีประสิ ทธิ ภาพและ
พิวเตอร์ มีเครื่ องมือเครื่ องใช้
เหมาะสมกับการ
ปฏิบตั ิงาน

กองวิชาการและ
แผนงาน

-การนาเสนองาน
เครื่ องคอม มีประสิ ทธิ ภาพและ
พิวเตอร์ มีเครื่ องมือเครื่ องใช้
โน้ตบุค๊
เหมาะสมกับการ
สาหรับงาน ปฏิบตั ิงาน

กองวิชาการและ
แผนงาน

จานวน

จานวน

ประมวลผล

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

189 โครงการจัดซื้ อโทรทัศน์ แอล อี ดี เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั
(LED) ขนาด 40 นิ้ว
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ให้กบั ประชาชนที่มาติดต่อใน
สานักงานเทศบาลนครขอนแก่น

จัดซื้ อโทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED) ขนาด 40 นิ้ว จานวน
2 เครื่ อง ๆ ละ 17,000 บาท
สาหรับใช้ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
และกิจกรรมของเทศบาลนคร
ขอนแก่น

190 โครงการจัดซื้ อโทรทัศน์ แอล อี ดี เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั
(LED) ขนาด 32 นิ้ว
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ให้กบั ประชาชนที่มาติดต่อ
ในสานักงานเทศบาลนคร
ขอนแก่น

จัดซื้ อโทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED) ขนาด 32 นิ้ว จานวน
1 เครื่ อง สาหรับใช้ในการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสารและกิจกรรมของ
เทศบาลนครขอนแก่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
34,000
-

9,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ทาให้ประชาชนที่มาติด
กองวิชาการ
ทีวี LED ต่อเทศบาลนครขอนแก่น และแผนงาน
ขนาด 40 นิ้ว ทราบข่าวสารและการ
ประชุมภายในสานักงาน
จานวน

ทาให้ประชาชนที่มาติด กองวิชาการ
ทีวี LED ต่อเทศบาลนครขอนแก่น และแผนงาน
ขนาด 32 นิ้ว ทราบข่าวสารและการ
ประชุมภายในสานักงาน
จานวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

191 อุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพด้วย
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั
cat 5 (VGA Over Cat5 Extender) การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ให้กบั ประชาชนที่มาติดต่อ
ในสานักงานเทศบาลนคร
ขอนแก่น

จัดซื้ ออุปกรณ์ขยายสัญญาณ
ภาพด้วย cat 5 (VGA Over Cat5
Extender) จานวน 6 เครื่ อง ๆ
ละ 4,000 บาท สาหรับใช้งาน
ในสานักงานเทศบาลนคร
ขอนแก่น

192 เครื่ องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว)

จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 2 เครื่ อง ๆ ละ
22,000 บาท เพือ่ ใช้งานที่
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานและเป็ นการบริ การ
ประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
24,000
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ทาให้ประชาชนที่มาติด
กองวิชาการ
อุปกรณ์ ต่อเทศบาลนครขอนแก่น และแผนงาน
ขยายสัญญาณ ทราบข่าวสารและการ
ภาพด้วย ประชุมภายในสานักงาน
จานวน

cat 5

44,000

-

-

ทาให้ประชาชนที่มาติด
กองวิชาการ
เครื่ องคอม ต่อเทศบาลนครขอนแก่น และแผนงาน
พิวเตอร์ ทราบข่าวสารและการ
สาหรับงาน ประชุมภายในสานักงาน
จานวน

ประมวลผล
แบบที่ 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
193 เครื่ องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่ ปฏิบตั ิงาน
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 30 เครื่ อง ๆ ละ
29,000 บาท สาหรับใช้ประกอบ
การฝึ กอบรมโปรแกรมกราฟฟิ ค

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
870,000
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การปฏิบตั ิงานมี
เครื่ องคอม ประสิ ทธิ ภาพมาก
พิวเตอร์ ยิง่ ขึ้น

กองวิชาการ
และแผนงาน

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวน

สาหรับงาน
ประมวลผล
แบบที่ 2

ที่ศนู ย์พฒั นาทักษะและการเรี ยนรู ้
ICT เทศบาลนครขอนแก่น

194 โครงการจัดซื้ อจอภาพแบบ LED
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

จัดซื้ อจอภาพแบบ LED ขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน
2 จอ ๆ ละ 3,300 บาท เพือ่ ใช้
งานที่ฝ่ายแผนงานและประเมิน
ผล

6,600

-

-

จานวน
จอภาพ
LED

การปฏิบตั ิงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้น

กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

195 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
สาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์
และเครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊

196 กล้องถ่ายรู ประบบดิจิตอล พร้อม
เลนส์

วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ซื้ อชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
74,800
-

สาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์
และเครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
จานวน 11 ชุด ๆ ละ 6,800 บาท
จัดซื้ อกล้องถ่ายรู ประบบดิจิตอล
พร้อมเลนส์ จานวน 1 ตัว

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ชุดโปรแกรม ปฏิบตั ิงานในสานักงาน
ระบบ เทศบาลนครขอนแก่น
จานวน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

ปฏิบตั ิการ

60,000

-

-

เพือ่ ใช้งานที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

การปฏิบตั ิงานมี
กล้องถ่ายรู ป ประสิ ทธิ ภาพมาก
ระบบ ยิง่ ขึ้น
จานวน

กองวิชาการ
และแผนงาน

ดิจิตอล

197 เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ตัดต่อ

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานตัดต่อ จานวน
1 เครื่ อง เพือ่ ใช้งานที่ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

55,000

-

-

การปฏิบตั ิงานมี
เครื่ องคอม ประสิ ทธิ ภาพมาก
พิวเตอร์ ยิง่ ขึ้น
จานวน

สาหรับงาน
ตัดต่อ

กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 6.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 8.การพัฒนาการบริ หารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 15.มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพือ่ การบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

198 เครื่ องปรับอากาศ แบบแยกส่วน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ปฏิบตั ิงาน

199 เครื่ องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้ อเครื่ องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
18,000 บีทียู จานวน 2 เครื่ อง ๆ
ละ 23,000 บาท (รวมราคาค่า
ติดตั้ง) เพือ่ ใช้งานที่ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้ อเครื่ องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
30,000 บีทียู จานวน 1 เครื่ อง
(รวมราคาค่าติดตั้ง) เพือ่ ใช้งาน
ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
46,000
-

37,000

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การปฏิบตั ิงานมี
เครื่ องปรับ ประสิ ทธิ ภาพมาก
อากาศ ยิง่ ขึ้น

กองวิชาการ
และแผนงาน

การปฏิบตั ิงานมี
เครื่ องปรับ ประสิ ทธิ ภาพมาก
อากาศ ยิง่ ขึ้น

กองวิชาการ
และแผนงาน

ตัวชี้วดั
(KPI)
จานวน

จานวน

3.3 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

สรุ ปบัญชีโครงการพัฒนา(ผ.03)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ปี 2560
ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

พันธกิจที่ 1
พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่ นเพือ่ เป็ นศู นย์ กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนานครขอนแก่นเป็ นนครแห่ งการประชุ มสั มมนาและเป็ นศู นย์ กลาง
พาณิชยกรรมของภูมิภาค
เป้ าประสงค์ 1 : เป็ นนครแห่ งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสิ นค้าของภูมิภาค
เป็ น MICE CITY และ EVENT CITY
ยุทธศาสตร์ 2 : ส่ งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้ มีคุณค่ าเพือ่ นามาขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ เมือง
เป้ าประสงค์ 2 : เป็ นนครที่มนั่ ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ยุทธศาสตร์ 3 : ส่ งเสริมผู้ประกอบการเพือ่ เพิม่ มูลค่ าวิสาหกิจชุ มชน
เป้ าประสงค์ 3 : ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ AEC
รวมพันธกิจที่ 1
พันธกิจที่ 2
พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานและสิ่งแวดล้ อมให้ เป็ นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่ งมวลชนและโครงสร้ างพืน้ ฐานให้ เป็ น
นครแห่ งการลงทุนและนครแห่ งการอยู่อาศัย
เป้ าประสงค์ 4 : มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
และแก้ปัญหาการจราจรในเขตเมืองได้
เป้ าประสงค์ 5 : มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัย
และการลงทุน
รวมพันธกิจที่ 2

2

9,820,000

1

220,000

1

220,000

4

10,260,000

7

8,090,000

7

8,090,000

7

8,090,000

21

24,270,000

2
11

1,498,200
19,408,200

2
10

1,498,200
9,808,200

2
10

1,498,200
9,808,200

6
31

4,494,600
39,024,600

1

50,000

1

50,000

1

50,000

3

150,000

51

100,017,200

-

51

100,017,200

52

100,067,200

1

54

100,167,200

-

50,000

1

50,000

ยุทธศาสตร์

สรุ ปบัญชีโครงการพัฒนา(ผ.03)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ปี 2560
ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

พันธกิจที่ 3
พัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสั งคมให้ เป็ นสั งคมที่เอือ้ อาทรและพร้ อมต่ อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
เป้ าประสงค์ 6 : เป็ นนครสี เขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)
ยุทธศาสตร์ 6 : สร้ างสังคมที่เอือ้ อาทรและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน (Healthy City)
เป้ าประสงค์ 7 : เป็ นนครแห่ งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
เป้ าประสงค์ 8 : ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปั ญญาและทางสังคม
ยุทธศาสตร์ 7 : สร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้ เพือ่ รองรับ AEC และให้ พร้ อมต่ อการเปลีย่ นแปลง
สู่ สากล
เป้ าประสงค์ 9 : มีการศึกษาที่มีคุณภาพ (ทั้งในและนอกระบบ) ที่ประชาชนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงได้
ยุทธศาสตร์ 8 : สร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชนและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการจัดการ
เมืองในทุกมิติของการพัฒนา
เป้ าประสงค์ 10 : ภาคประชาชน (ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ) มีส่วนร่ วมในการ
จัดการบ้านเมือง และเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
รวมพันธกิจที่ 3
พันธกิจที่ 4
พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 9 : พัฒนานวัตกรรมการให้ บริการและการบริหารบ้ านเมือง
เป้ าประสงค์ 11 : มีหน่วยงานในกากับ เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมของของเทศบาล
เป้ าประสงค์ 12 : มีนวัตกรรมการบริ การใหม่ ๆ ที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ และผูร้ ับบริ การ

7

1,516,000

7

1,516,000

7

1,516,000

21

4,548,000

8
35

92,203,900
23,160,800

7
33

2,484,000
8,998,000

7
32

2,484,000
8,298,000

22
100

97,171,900
40,456,800

69

189,009,965

65

159,343,567

60

156,443,567

194

504,797,099

24
143

34,829,000
340,719,665

24
136

29,340,000
201,681,567

24
130

29,280,000
198,021,567

72
409

93,449,000
740,422,799

-

-

-

-

-

-

-

2

975,670

2

950,100

2

950,100

6

2,875,870

สรุ ปบัญชีโครงการพัฒนา(ผ.03)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่ น
ปี 2560
ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 10 : พัฒนาโครงสร้ างและศักยภาพองค์ กรให้ เป็ นองค์ กรที่มีสมรรถนะสู ง
เป้ าประสงค์ 13 : มีโครงสร้างองค์กร(ส่ วนราชการ) ที่เอื้อต่อภารกิจของเทศบาล

-

-

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1

500,000

1

500,000

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
2

1,000,000

ยุทธศาสตร์ เมือง
เป้ าประสงค์ 15 : มีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพื่อการบริ การประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รวมพันธกิจที่ 4

77
183
262

160,215,000
45,022,842
206,213,512

37
19
59

23,357,600
8,850,320
33,658,020

37
4
44

23,362,600
448,600
25,261,300

151
206
365

206,935,200
54,321,762
265,132,832

รวมทั้งสิ้น

468

666,408,577

206

245,197,787

185

233,141,067

859

1,144,747,431

ส่ วนที่ 4
แนวทางการติดตาม

ประเมินผล

ส่ วนที่ 4
แนวทางการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลของเทศบาลนครขอนแก่น มีองค์ประกอบ ดังนี้
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
4.1.1 กาหนด กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 ซึ่ งกาหนดให้ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริ หาร
ท้อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ผูบ้ ริ ห ารท้อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้อ งถิ่ น คณะกรรมการพัฒ นาท้อ งถิ่ น และประกาศผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กันอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้
ให้ปิดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบตั ิงานตามที่เห็นสมควร
4.1.2 กาหนดกรอบเวลา โดยดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายในสี่ สิบห้าวัน นับ แต่วนั ที่ประกาศใช้แผนยุทธ์
ศาสตร์การพัฒนา
4.1.3 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สาหรับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ ตามนัยหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29
มกราคม 2559
4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีองค์ประกอบที่สาคัญ 2 ประการ ดังนี้
4.2.1 ระเบียบ ในการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา มีองค์ประกอบ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
(1) ผูเ้ ข้าร่ วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผูร้ ับผิดชอบ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
(2) เครื่ องมือ เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาเทศบาล
นครขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรื อการหาผลสัมฤทธิ์
โดยรู ปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริ บทของเทศบาลนครขอนแก่น
(3) กรรมวิธี อันได้แก่ ทาการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็ นการตรวจดูเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เพื่อตรวจดูวา่ ดาเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ต้ งั ไว้
4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบให้คะแนน และการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่มของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่/บุคลากรของเทศบาลนครขอนแก่น

4.3 กาหนดเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการติดตามและประเมินผล
เครื่ องมือในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย แบบให้คะแนน และการสัมภาษณ์
แบบสนทนากลุ่มผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่/บุคลากรของเทศบาลนครขอนแก่น
4.3.1 แบบให้ คะแนนตนเอง ที่ เ กี่ ยวข้อ งกับยุทธศาสตร์ การพัฒนา แนวทางการพัฒนา พันธกิ จและ
วิสยั ทัศน์ของเทศบาลนครขอนแก่น
4.3.1 การสั มภาษณ์ แ บบสนทนากลุ่ม เป็ นการสัมภาษณ์ ระดับ ผูบ้ ริ ห าร พนักงานของเทศบาลนคร
ขอนแก่น และ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
ผลของการดาเนิ นการติดตามและประเมินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ในการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น เมื่อได้ดาเนินการตามหลักการสาคัญ 3 ประการแล้ว
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น จะดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และประเมินผล ดังนี้
1. ข้ อมูลเชิ งปริ มาณ เป็ นข้อมูลที่ เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม และเอกสารตามแนวทางการ
พิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลยุท ธศาสตร์ ส าหรั บ แผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาท้อ งถิ่ น เพื่ อ ความสอดคล้อ งของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
2. ข้ อมูลเชิงคุณภาพ เป็ นข้อมูลที่เกิดจากการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่มของผูม้ ีส่วนร่ วมในการวาง
แผนการจัดทายุทธศาสตร์

4.4 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
สาหรับแผนพัฒนาสามปี เพือ่ ความสอดคล้ องของยุทธศาสตร์ และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
1.การสรุ ปสถานการณ์การพัฒนา
2.การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปี ไปปฏิบตั ิในเชิงปริ มาณ
3.การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปี ไปปฏิบตั ิในเชิงคุณภาพ
4.แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5.โครงการพัฒนาประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 จานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
5.4 เป้ าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.5 เป้ าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3 ปี )
5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้ าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.8 มีงบประมาณที่ผา่ นมา 3 ปี ย้อนหลังตามความเป็ นจริ ง

คะแนน
10
10
10
10
60
5
5
3
5
3
4
5
3

ประเด็นการพิจารณา
5.9 โครงการแต่ละโครงการคอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ
5.10 มีการกาหนดตัวชี้วดั (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.11 ตัวชี้วดั (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ
5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04
รวม

คะแนน
5
5
4
5
5
3
100

รายละเอียดหลักเกณฑ์ ตามประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพิจารณา
1.สรุ ปสถานการณ์การ
พัฒนา

2.การประเมินผลการนา
แผนพัฒนาสามปี ไป
ปฏิบตั ิในเชิงปริ มาณ

3.การประเมินผลการนา
แผนพัฒนาสามปี ไป
ปฏิบตั ิในเชิงคุณภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็ นการวิเคราะห์ดว้ ยระบบ SWOT Analysis เป็ นการ
วิเคราะห์สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นที่เป็ นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหา
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการ
ดาเนินงานประเด็นที่ตอ้ งมีการวิเคราะห์ได้แก่ S-Strength
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส)
และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการสาคัญก็คือการวิเคราะห์
โดยการสารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือสภาพการณ์
ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพื่อให้รู้จกั ตนเองและรู ้จกั
สภาพแวดล้อมในการบริ หารและบริ การกิจการสาธารณะ
การควบคุมที่มีการใช้ตวั เลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วดั ผลในเชิง
ปริ มาณ เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็
คือผลผลิตนัน่ เองว่าเป็ นไปตามที่ต้ งั เป้ าหมายเอาไว้หรื อไม่
จานวนที่ดาเนินการจริ งตามที่กาหนดไว้เท่าไหร่ จานวนที่
ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบาย
ได้ตามหลักประสิ ทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้
การประเมินประสิ ทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนาเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการ
กิจกรรมงานต่างๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรื อไม่ และเป็ นไปตามอานาจหน้าที่หรื อไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรื อไม่ สิ่ งของวัสดุครุ ภณั ฑ์ การดาเนินการต่างๆ มี
สภาพหรื อลักษณะถูกต้อง คงทนถาวรสามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรื อไม่ ซึ่งเป็ นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบตั ิราชการที่บรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ าหมายของแผนการปฏิบตั ิราชการตามที่ได้รับ

คะแนนเต็ม
10

10

10

คะแนนที่ได้
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รายละเอียดหลักเกณฑ์
งบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรื อหน่วยงาน
4.แนวทางการพัฒนาและ วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ
จนนาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT
Analysis และหลักการบูรณาการ (integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้นื ที่ติดต่อกัน
5.โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อ เป็ นโครงการที่มีวตั ถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
โครงการ
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสยั ทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุง่ ไป
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งอ่านแล้วเข้าใจได้วา่ จะพัฒนาอะไรใน
อนาคต
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์ มีวตั ถุประสงค์ชดั เจน (clear objective) โครงการต้อง
สอดคล้องกับโครงการ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็ นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็ นไป
ได้ชดั เจนมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 จานวนวัตถุประสงค์ การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคานึงถึง (1)มีความเป็ นไป
มีความเหมาะสมกับ
ได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดาเนินงานตาม
โครงการ
โครงการ (2)วัดและประเมินผลระดับของความสาเร็ จได้
(3)ระบุสิ่งที่ตอ้ งการดาเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบตั ิได้ (4)เป็ นเหตุ
เป็ นผลสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง (5)ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้
5.4 เป้ าหมาย (ผลผลิต
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็ นทิศทางที่ตอ้ งไปให้
ของโครงการ) มีความ
ถึงเป้ าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไหร่
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
กลุ่มเป้ าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้ าหมาย
งบประมาณได้ถูกต้อง
พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให้ชดั เจน
ว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่ มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้ าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้ าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้ าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้ าหมายรอง

คะแนนเต็ม
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ประเด็นการพิจารณา
5.5 เป้ าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี )
5.6 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดหลักเกณฑ์
กาหนดเป้ าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการต่อเนื่อง
สามปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริ มาณ (Quantity) เชิง
คุณภาพ (Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)

คะแนนเต็ม
3

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงกลักสาคัญ 5
ประการในการจัดทาโครงการได้แก่ (1)ความประหยัด
(Economy) (2)ความมีประสิ ทธิภาพ (Efficiency) (3)ความ
มีประสิ ทธิผล (Effectiveness) (4)ความยุติธรรม (Equity)
และ(5)ความโปร่ งใส (Transparency)
การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง หลักของราคากลาง
ราคาท้องถิ่น มีความโปร่ งใสในการกาหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์
ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปี ย้อนหลังตามหลัก
ความเป็ นจริ ง กรณี มี 2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณี มี 1 ปี ก็ให้
แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็ นโครงการเดียวกับโครงการ
ที่ต้ งั ขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่กาหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี
โครงการพัฒนาที่ได้จดั ทาไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง
3 ปี ทุกโครงการ

4

มีการกาหนดดัชนีช้ ีวดั ผลงาน (Key Performance Indicator
: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิ ทธิผล
(Effectiveness) ใช้บอกประสิ ทธิภาพ (Efficiency) ได้

5

ตัวชี้วดั (KPI) ที่กาหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับกาหนดการวัดอันเป็ นเครื่ องมือว่าโครงการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็ นร้อยละ จานวน
เป็ นต้น
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลส่า
สอดคล้องกับโครงการ ดาเนินการได้ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการ
ที่ได้ต้ งั ไว้
5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่ได้รับเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นได้จริ งจากการดาเนินการตาม
สอดคล้องกับ
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ การ
วัตถุประสงค์
ได้ผลหรื อผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับหรื อมากกว่า
วัตถุประสงค์

4

5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ
5.8 มีงบประมาณที่ผา่ น
มา 3 ปี ย้อนหลังตาม
ความเป็ นจริ ง
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการคอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ
5.10 มีการกาหนดตัวชี้วดั
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ
5.11 ตัวชี้วดั (KPI) วัดได้
ถูกต้องตามหลักของการ
จัดทาโครงการ

5

3

5

5

5
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5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท.
03 และ แบบ ยท. 04

รายละเอียดหลักเกณฑ์
หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท.03 แบบ ยท.04 และ
แบบ ผ.01 จะต้องถูกต้อง ตรงกันทุกยุทธศาสตร์ แนว
ทางการพัฒนาโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนนเต็ม
3

รวมคะแนน

100

คะแนนที่ได้

แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559
รอบ............ เดือน..................................... (แล้ วเสร็จ)
แหล่ งงบ ..........................................................
ชื่องาน / โครงการ................................................................................................................................................
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้ขอ้ มูล / ผูร้ ับผิดชอบ
1.1 ชื่อ ..................................................................... นามสกุล ................................................................
1.2 ตาแหน่ง ....................................................................................................................
1.3 หน่วยงาน..................................................................................................................
ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุ ณากรอกเหตุผล)
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2.2 ผลการดาเนินงาน
1. ...............................................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................................................
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
เปรี ยบเทียบเป้ าหมาย /
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ผลที่ได้รับ
ผลที่ได้รับ (ร้อยละ)
1. …………………………………………………….. …………….
………….
……………
2. …………………………………………………….. …………….
………….
……………
3. …………………………………………………….. …………….
………….
……………
ฯลฯ
รวม
หมายเหตุ : ตัวชี้วดั หมายถึงตัวชี้วดั ของโครงการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “มี” กรุ ณากรอกรายละเอียด)
งบได้รับการอนุมตั ิ ........................ บาท เบิกจ่ายจริ ง .......................... บาท คิดเป็ นร้อยละ ........................
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
 มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย
จากหมวด ..................................... เป็ นหมวด ................................... จานวนเงิน .......................... บาท
2.5 ปั ญหา / อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการ (ถ้าตอบ “มี” กรุ ณากรอกรายละเอียด )
 ไม่มี
 มี ระบุ .............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
2.6 แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

