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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ผลงาน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ให้คาแนะนาโครงการ/ภารกิจ
และปัญหาอุปสรรคของโครงการที่ถูกประเมินไปใช้เพื่อปรับปรุงกิจกรรมและโครงการนั้นๆ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแนวทาง วิธีการดาเนินกิจกรรมโครงการ อันจะส่งผลทาให้บรรลุตาม
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่งช่่งอช่งทางที
่ สามารถเผยแพร่
ข้ อขมู้ อลมูให้ลให้
ประชาชนได้
รับรทราบถึ
งผลการด
าเนิาเนิ
นงานของเทศบาลนคร
ขอนแก่
ประจ
ง บประมาณพ.ศ.
พ.ศ.2562
2562อันอัจะส่
นจะส่
งผลก่
ด ประโยชน์
ดแก่
ประชาชนในเขต
ขอนแก่
น นประจ
าปีาปี
ง บประมาณ
งผลก่
อให้อให้
เกิดเกิประโยชน์
สูงสสุูงดสุแก่
ประชาชนในเขต
เทศบาลขอนแก่
เทศบาลขอนแก่
น นต่อต่ไปอไป

ดร.โกเมนกันกัตวธี
นตวธี
ดร.โกเมน
ระระ
ประธานคณะกรรมการติ
ดตามและประเมิ
นผลแผน
ประธานคณะกรรมการติ
ดตามและประเมิ
นผลแผน
ฒนาเทศบาลนครขอนแก่
พัฒพันาเทศบาลนครขอนแก่
นน

สาส์น...จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
สาส์น...จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ด้วยการดาเนินงานของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนเทศบาลนครขอนแก่น ในวาระ พ.ศ.
2561-2562
นี้ ได้กาเนิ
าหนดแนวทางการในการด
นงานให้สนอดคล้
องกับแนวนโยบายด้านความเป็
น Smart
ด้วยการด
นงานของคณะกรรมการติาเนิ
ดตามประเมิ
ผลแผนเทศบาลนครขอนแก่
น ในวาระ
พ.ศ.
City ของเทศบาลฯ
ในเบื้องต้นนั้นได้แจ้งให้ผาเนิ
ู้รับนผิงานให้
ดชอบในแต่
ละฝ่
ายให้
คัดเลือกโครงการที
่เป็นจุนดเด่Smart
นหรือ
2561-2562
นี้ ได้กาหนดแนวทางการในการด
สอดคล้
องกั
บแนวนโยบายด้
านความเป็
ตัวแทนของการพั
นาที่ม้อุ่งงต้ไปสู
ที่ตนเองรั
ดชอบ
วนาส่งให้คณะกรรมการฯ
City
ของเทศบาลฯฒในเบื
นนั่ค้นวามเป็
ได้แจ้งนให้Smart
ผู้รับผิดCity
ชอบในแต่
ละฝ่บาผิยให้
คัดเลืแล้อกโครงการที
่เป็นจุดเด่นหรือได้
จารณาว่าจะเลืฒ
อกติ
ดตามและประเมิ
มฤทธิCity
์โครงการใด
งจากคณะกรรมการฯ
ได้พบว่ายังขาด
ตัพิวแทนของการพั
นาที
่มุ่งไปสู่ความเป็นนผลสั
Smart
ที่ตนเองรัแต่บผิเนืด่อชอบ
แล้วนาส่งให้คณะกรรมการฯ
ได้
จึงได้เรีนยผลสั
นเชิมญฤทธิ
ผู้บริ์โครงการใด
หารในระดับแต่ต่เานืง่อๆงจากคณะกรรมการฯ
ที่รับผิดชอบในแต่ละด้
พิความชั
จารณาว่ดาเจนในบางประการ
จะเลือกติดตามและประเมิ
ได้าพนมาน
บว่ายัาเสนอ
งขาด
เพื่อให้ดขเจนในบางประการ
้อมูล ข้อเสนอแนะและตอบข้
อสงสั
างความกระจ่
าเนินาเสนอ
งานของ
ความชั
จึงได้เรียนเชิ
ญผูย้บทีริ่สหร้ารในระดั
บต่าางงและเป็
ๆ ที่รับผินดประโยชน์
ชอบในแต่ในการด
ละด้านมาน
ซึ่ ง ในการนี้ ไ ด้ รอั บสงสั
ความร่
อ เป็ น อย่าางและเป็
งดี จ ากท่นประโยชน์
า นนายกเทศมนตรี
และรอง
เพืคณะกรรมการฯ
่อให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะและตอบข้
ยที่สร้วามมื
งความกระจ่
ในการดาเนิฯนงานของ
นายกเทศมนตรีฯ หลายท่
าน รวมถึ
านวยการส
ก ผูน้ออย่
านวยการกองและผู
้รับผิดชอบโครงการต่
าง ๆ ที่
คณะกรรมการฯ
ซึ่ ง ในการนี
้ ไ ด้งรผูั บ้อความร่
ว มมืานัอ เป็
า งดี จ ากท่ า นนายกเทศมนตรี
ฯ และรอง
เป็นหัวใจหลักฯของการขั
่อนไปสู
่ความเป็น านั
Smart
City ผมขอแสดงความขอบคุ
ณ คณะทางานของ
นายกเทศมนตรี
หลายท่าบนเคลื
รวมถึ
งผู้อานวยการส
ก ผู้อานวยการกองและผู
้รับผิดชอบโครงการต่
าง ๆ ที่
น ตลอดจนผู
้บริ่คหวามเป็
ารในทุนกระดั
บและทุ
นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมณเตรี
ยมเอกสารการ
เป็เทศบาลนครขอนแก่
นหัวใจหลักของการขั
บเคลื่อนไปสู
Smart
Cityกท่าผมขอแสดงความขอบคุ
คณะท
างานของ
ประชุม รวมทั้งนาข้อนมูตลอดจนผู
ลที่สาคัญมาแลกเปลี
ๆ ซึาร่่งวทมประชุ
าให้คณะกรรมการฯ
สามารถ
เทศบาลนครขอนแก่
้บริหารในทุ่ยกนและตอบข้
ระดับและทุอกซัท่กาถามต่
นที่ได้ามงาเข้
ม เตรียมเอกสารการ
ดาเนิมนรวมทั
ภารกิจ้งนได้าข้ตามที
ประชุ
อมูล่มทีุ่ง่สหวั
าคังญมาแลกเปลี่ยนและตอบข้อซักถามต่าง ๆ ซึ่งทาให้คณะกรรมการฯ สามารถ
ดาเนินภารกิสุจดได้ท้าตยนี
ามที้ ผมขออ
่มุ่งหวังานวยอวยพรให้ทุกท่านประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน พร้อมกับร่วมมือร่ว ม
ใจพัฒนาจัสุดงหวั
นให้านวยอวยพรให้
เติบโตก้าวหน้าทยิุก่งท่ๆานประสบความส
ขึ้นไปจนเป็นเมืาเร็
องอัจจในหน้
ฉริยะในด้
านต่าง พร้
ๆ อตามแนวนโยบายที
ท้าดยนีขอนแก่
้ ผมขออ
าที่การงาน
มกับร่วมมือร่ว ม ่
ได้วฒางไว้
ใจพั
นาจัทงุกหวัประการ
ดขอนแก่นให้เติบโตก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปจนเป็นเมืองอัจฉริยะในด้านต่าง ๆ ตามแนวนโยบายที่
ได้วางไว้ทุกประการ

รศ.น.สพ.ดร. ประสาน ตังควัฒนา
คณะกรรมการติ
ดตามและประเมิ
นผลแผน
รศ.น.สพ.ดร. ประสาน
ตังควัฒนา
พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่
คณะกรรมการติ
ดตามและประเมินนผลแผน
พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

11
1

โครงสร้
โครงสร้าางคณะกรรมการติ
งคณะกรรมการติดดตามและประเมิ
ตามและประเมินนผล
ผล
แผนพั
แผนพัฒ
ฒนาเทศบาลนครขอนแก่
นาเทศบาลนครขอนแก่นน

ดร.โกเมน
ดร.โกเมน กักันนตวธี
ตวธีรระะ
สมาชิ
สมาชิกกสภาเทศบาล
สภาเทศบาล
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ

รศ.นสพ.ดร.ประสาน
รศ.นสพ.ดร.ประสาน ตัตังงควั
ควัฒ
ฒนา
นา
ผูผู้ท้ทรงคุ
ณ
วุ
ฒ
ิ
รงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.มนสิ
ผศ.ดร.มนสิชชาา เพชรานนท์
เพชรานนท์
ผูผู้ท้ทรงคุ
รงคุณ
ณวุวุฒ
ฒิิ

นางสุ
นางสุภภมาส
มาส ประภั
ประภัสสชัชัยย
ผูผู้แ้แทนหน่
ทนหน่ววยงานที
ยงานที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองง

นายสุ
นายสุรรพล
พล ทวี
ทวีแแสงสกุ
สงสกุลลไทย
ไทย
ผูผู้แ้แทนหน่
ว
ยงานที
เ
่
กี
ย
่
วข้
ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อองง

นางสาวภาสิ
นางสาวภาสิณ
ณีี ธีธีรรภานุ
ภานุ
สมาชิ
สมาชิกกสภาเทศบาล
สภาเทศบาล

นายภาสกร
นายภาสกร กาญจนวรางกู
กาญจนวรางกูรร
สมาชิ
สมาชิกกสภาเทศบาล
สภาเทศบาล

นายทศพล
นายทศพล วงศ์
วงศ์ออาษา
าษา
ผอ.ส
ผอ.สานั
านักกการช่
การช่าางง

นางอิ
นางอินนทิทิรราา ฆารเจริ
ฆารเจริญ
ญ
ผอ.กองวิ
ผอ.กองวิชชาการและแผนงาน
าการและแผนงาน

นายชอบ
นายชอบ แสงเนี
แสงเนียยมม
ผูผู้แ้แทนประชาคม
ทนประชาคม

นายสุ
นายสุภภฤกษ์
ฤกษ์ สุสุภภธีธีรระะ
ผูผู้แ้แทนประชาคม
ทนประชาคม

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

โรงเรียนเทศบาล
บ้านโนนทัน

โรงเรียนเทศบาล
บ้านโนนหนองวัด

สานักการคลัง

โรงเรียนเทศบาล
สวนสนุก

โรงเรียนเทศบาล
บ้านหนองแวง

สานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล
บ้านสามเหลี่ยม

สานักการช่าง

โรงเรียนเทศบาล
บ้านหนองใหญ่

โรงเรียนเทศบาล
บ้านตูม

โรงเรียนเทศบาล
วัดกลาง

กองวิชาการ
และแผนงาน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เลขานุการนายกเทศมนตรี
นครขอนแก่น

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นครขอนแก่น

สานักสวัสดิการสังคม

โรงเรียนเทศบาล
คุ้มหนองคู

สานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

รองปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

โรงเรียนเทศบาล
บ้านศรีฐาน

2

โรงเรียนเทศบาล
บ้านโนนชัย

สานักปลัดเทศบาล

สถานธนานุบาลแห่งที่ 2

สถานธนานุบาลแห่งที่ 1

สภาเทศบาลนครขอนแก่น

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลนครขอนแก่น

2

3

3

ส่วนที่ 1 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติให้ “ในการ
ดาเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของ
ข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เ ปิดเผยภายในสิบห้าวั นนับแต่วัน ที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดั ง นั้ น เพื่ อ การปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) ข้อ 13 (5) เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอ
ประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้
-วิสัยทัศน์ ของเทศบาลนครขอนแก่นตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2561-2565
"พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข"
-พันธกิจ ของเทศบาลนครขอนแก่น
พันธกิจที่ 1 : พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพือ่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
พันธกิจที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล
พันธกิจที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา
พันธกิจที่ 4 : พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น
-ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลนครขอนแก่นได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลาง
พาณิชยกรรมของภูมิภาค
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและศูนย์กลางพาณิชยกรรม
“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

44
ตัวชี้วัดการพัฒนา
1. จานวนการจัดประชุมสัมมนาในเขตเทศบาล
2. จานวนการจดทะเบียนพาณิชย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เมือง
แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้มีคุณค่าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
ตัวชี้วัดการพัฒนา
- จานวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้มีคุณค่าและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
ตัวชี้วัดการพัฒนา
- จานวนโครงการที่ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชนให้ได้รับมาตรฐานโอทอป
ระดับสามดาวขึ้นไป
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการ
ลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐาน
ตัวชี้วัดการพัฒนา
- ระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและแก้ปัญหาของ
เมืองได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดการพัฒนา
- จานวนกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมเอื้ออาทร
ตัวชี้วัดการพัฒนา
- จานวนกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมเอื้ออาทร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

5

5

ตัวชี้วัดการพัฒนา
1. จานวนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
2. จานวนโครงการที่พัฒนาเด็กและเยาวชนชายขอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมือง
ในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
- สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ตัวชี้วัดการพัฒนา
- จานวนโครงการที่สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
ตัวชี้วัดการพัฒนา
1. จานวนโครงการพัฒนาการให้บริการ
2. มีแบบอย่างที่ดีในการบริหารบ้านเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับโครงสร้างองค์กร
2. พัฒนาศักยภาพขององค์กร
ตัวชี้วัดการพัฒนา
1. มีการปรับโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อบริหารงาน
2. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
3. จานวนเงินรายได้ที่จัดเก็บเองเพิ่มขึ้น
4. มีฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการให้บริการ
5. เทศบาลมีผลดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ LPA เทียบเท่าหรือสูงกว่าเทศบาลระดับเดียวกัน
6. จานวนเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความสาคัญต่อการบริหารจัดการได้รับงบประมาณในการ
จัดหา
-

จ านวนโครงการตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลนครขอนแก่ น
เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญ ญัติไ ว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมระดับชุมชนและระดับนคร เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อแก้ไขและพัฒนาพื้นที่ตามโครงการที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

84
21
3

7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการ
พัฒนา

9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง

รวม

756,493,080

1,610,200

11,494,000

191,122,926

136,076,770

371,647,940

1,582,652,700

1,298,200

25,030,000

38,270,000

งบประมาณ

2562

552 3,115,695,816

149

74

6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

29

5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

2

3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
147

35

2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เมือง

4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนคร
แห่งการลงทุน

8

จานวน

1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลาง
พาณิชยกรรมของภูมิภาค

ยุทธศาสตร์

เทศบาลนครขอนแก่น ได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 ดังนี้

6

1,298,200

25,670,000

38,270,000

งบประมาณ

247,027,155

1,174,500

8,184,000

193,280,044

137,587,540

84,855,040

408 3,514,864,979

91

2

21

85

77

36

52 2,777,518,500

2

34

8

จานวน

2563

189,655,380

1,248,100

8,184,000

193,662,044

137,579,540

85,072,640

969,341,000

1,298,200

25,670,000

38,270,000

งบประมาณ

385 1,649,980,904

81

2

21

86

77

36

38

2

34

8

จานวน

2564

6

7

7

- จานวนโครงการที่ได้รับการบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยมีโครงการ จานวน 264 โครงการ งบประมาณ 436,735,890 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

โครงการ

1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลาง
พาณิชยกรรมของภูมิภาค

4

18,970,000.00

26

13,350,000.00

2

786,500.00

4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุน
และนครแห่งการอยู่อาศัย

51

78,430,700.00

5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

12

29,934,140.00

6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

28

130,282,600.00

7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

51

106,466,550.00

8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของ
การพัฒนา

11

8,362,000.00

2

620,000.00

77

49,310,400.00

264

436,512,890.00

2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรทีม่ ีสมรรถนะสูง
รวม

- ผลการดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2562
โครงการที่ได้รับบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วมีผลดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา
รวม 232 โครงการ จานวนเงิน 242,930,709.31 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 219 โครงการ จานวนเงิน
217,505,104.51 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ ลงนามในสัญญา โครงการ

1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลาง
พาณิชยกรรมของภูมิภาค
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เมือง
3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

4 18,289,252.87

4 18,289,252.87

23 11,547,344.59

23 10,702,544.59

2

754,111.00

2

754,111.00

4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็น
นครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

44 21,616,164.40

33 13,199,217.60

5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

12

12

6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy
City)

28 78,708,289.73

9,735,067.50

9,735,067.50

28 63,494,839.73

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

88
ยุทธศาสตร์
7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงสู่สากล

โครงการ ลงนามในสัญญา โครงการ
47 85,060,800.00

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

47 85,027,400.00

8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การเมืองในทุกมิติของการพัฒนา

9

6,185,750.00

9

6,185,150.00

9. พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง

1

119,882.00

1

119,882.00

62 10,914,047.22

60

9,997,639.22

10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรทีม่ ีสมรรถนะสูง
รวม

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

232 242,930,709.31

219 217,505,104.51

1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและ
เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามา
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้าง
พื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานสากล
6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(Healthy City)
7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงสู่สากล
8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
9. พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรทีม่ ี
สมรรถนะสูง
รวม

ยุทธศาสตร์

11
2
77

11,494,000.00
1,610,200.00
756,493,080.00
3,115,695,816.00

21
3
149
552

264

51

191,122,926.00

12

371,647,940.00

29

84

51

1,582,652,700.00

147

28

2

1,298,200.00

2

136,076,770.00

26

25,030,000.00

35

74

4

38,270,000.00

436,512,890.00

49,310,400.00

620,000.00

8,362,000.00

106,466,550.00

130,282,600.00

29,934,140.00

78,430,700.00

786,500.00

13,350,000.00

18,970,000.00

อนุมัติงบประมาณ
จานวน
งบประมาณ

8

แผนทั้งหมด
จานวน
งบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562

232

62

1

9

47

28

12

44

2

23

4

242,930,709.31

10,914,047.22

119,882.00

6,185,750.00

85,060,800.00

78,708,289.73

9,735,067.50

21,616,164.40

754,111.00

11,547,344.59

18,289,252.87

ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา
จานวน
งบประมาณ

ตารางสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลนครขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

9

9,997,639.22

119,882.00

6,185,150.00

85,027,400.00

63,494,839.73

9,735,067.50

13,199,217.60

754,111.00

10,702,544.59

18,289,252.87

219 217,505,104.51

60

1

9

47

28

12

33

2

23

4

เบิกจ่าย
จานวน
งบประมาณ

9
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10 10

แผนภูมิแสดงสรุปผลการดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
377 โครงการ
300
250

340 โครงการ

338 โครงการ

200

อนุมัติงบประมาณ

150

ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม
สัญญา
เบิกจ่ายงบประมาณ

100
50
0
264 โครงการ
232 โครงการ
436,512,890 บาท 242,930,709.31 บาท

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

219 โครงการ
217,505,104.51 บาท

1111

ตารางแสดงโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลนครขอนแก่น
ลาดับที่

ยุทธศาสตร์/โครงการ

งบตามเทศบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
1

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด นิทรรศการให้ความรู้มหัศจรรย์ พันธุ์ไม้นานาชาติ

2

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่

8,400,000.00

3

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้

6,400,000.00

4

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการประดับตกแต่งไฟฟ้าประดับ ภายใต้ชื่องาน
"สวนเรืองแสง "

3,950,000.00

220,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
5

โครงการทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

220,000.00

6

โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

240,000.00

7

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

710,000.00

8

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน

150,000.00

9

อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญเบิกบ้านและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

500,000.00

10

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญข้าวประดับดิน

10,000.00

11

อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญข้าวสากและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

10,000.00

12

โครงการวันแม่แห่งชาติ

150,000.00

13

อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญสงกรานต์และวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

350,000.00

14

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบุญข้าวจี่และวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

15

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญผะเหวดและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

150,000.00

16

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีลอยกระทงและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

80,000.00

17

โครงการวันปีใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น

18

โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว

4,200,000.00

19

โครงการประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู

3,000,000.00

20

โครงการอบรมเรียนรู้หลักคาสอนตามหลักศาสนาและการปฏิบัติตนเพื่อเป็นศาสนิกชนที่ดี

21

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องทานองสรภัญญะ

30,000.00

22

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

60,000.00

23

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามรอยธรรม

30,000.00

24

โครงการอบรมธรรมะสูโ่ รงเรียน

25

โครงการเฉลิมฉลองเมืองขอนแก่นครบรอบ 222 ปี

80,000.00

220,000.00

110,000.00

140,000.00
1,000,000.00

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
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26

โครงการบุญคูนเมือง

27

โครงการเข้าร่วมงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว

275,000.00

28

โครงการเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู

275,000.00

29

โครงการเข้าร่วมงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

100,000.00

30

โครงการร่วมงานบุญสมมาบูชาน้า

1,200,000.00

60,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ส่งเสริมผู้ประกอบการเพือ่ เพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
31.

โครงการถนนฅนเดินขอนแก่น

536,500.00

32

กองทุนตั้งตัว

250,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
33

โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจด้านสัญลักษณ์จราจรและทาสีตีเส้นจราจรเทศบาลนครขอนแก่น

34

ปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ช่วงสี่แยกขอนแก่น-สุดเขตเทศบาลทางทิศเหนือ

10,000,000.00

35

ก่อสร้างป้องกันตลิ่งพร้อมทางเดินและปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงจากท่าน้าวัด
เสาเดี่ยวไปทางทิศเหนือถึงท่าน้าบริเวณลานเจ้าแม่กวนอิม

19,400,000.00

36

วางท่อระบายน้าซอยศรีมารัตน์ 22/1 ชุมชุนสามเหลี่ยม 2

572,900.00

37

ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยเกวียนทอง (ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1)

735,500.00

38

ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยเกสร แยก 2 (ชุมชนโนนหนองวัด 2)

485,600.00

39

ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยเกสร แยก 1 (ชุมชนโนนหนองวัด 2)

616,400.00

40

ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยเกสร แยก 3 (ชุมชนโนนหนองวัด 2)

469,900.00

41

ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยข้างวัดป่าเทพนิมิตร (ชุมชนหนองใหญ่ 2)

561,000.00

42

ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยโพธิสาร 9 (ช่วงข้างวัดศรีสว่าง) ชุมชนโนนทัน 9

586,000.00

43

ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยวุฒาราม 10 (ชุมชนโนนหนองวัด 1)

889,000.00

44

ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยวุฒาราม 9 (ชุมชนโนนหนองวัด 3)

2,705,000.00

45

ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 8 (ชุมชนหลังสนามกีฬา 1)

1,750,000.00

46

ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/3 (แยกโกดัง) ชุมชนหลังสนามกีฬา 2

749,700.00

47

ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/5 (แยกประคอง) ชุมชนหลังสนามกีฬา 2

363,700.00

48

ก่อสร้างท่อระบายน้าซอยลอนดอน (ชุมชนสามเหลี่ยม 2)

49

ก่อสร้างท่อระบายน้าซอยศรีมารัตน์ 8/1 (ชุมชนสามเหลี่ยม 1)

479,000.00

50

ก่อสร้างท่อระบายน้าซอยหลังโรงพยาบาลราชพฤกษ์(เดิม) (ชุมชนศรีฐาน 2)

800,000.00

51

ก่อสร้างท่อระบายน้าถนนมิตรภาพซอย 4 (ชุมชนศรีฐาน 2)

688,000.00
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52

ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรซอยชาตะผดุง 4 ชุมชนโนนทัน 6

800,000.00

53

ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยปิยวดี (ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์)

640,200.00

54

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยกลางเมือง 11 ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1

836,000.00

55

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเกวียนทอง ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1

329,000.00

56

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยชัยพฤกษ์ 1 ชุมชนโนนทัน 3

401,000.00

57

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยโพธิสาร 15 ชุมชนโนนทัน 8

355,000.00

58

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยวีระวรรณ 1 ชุมชน กศน.

327,000.00

59

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยหนองวัด 1 ชุมชน กศน.

2,066,000.00

60

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยหน้าเมือง 7 ชุมชนแก่นนคร

61

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยหน้าเมือง19 ชุมชนโนนหนองวัด 4

62

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 10 ชุมชนหลังสนามกีฬา 1

209,000.00

63

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2

175,000.00

64

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนโพธิสาร ชุมชนโนนทัน 2

929,000.00

65

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนภายในหมู่บ้านพิมานชื่น ชุมชนโนนทัน 4

857,000.00

66

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยน้าทิพย์ ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

67

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยประชาสโมสร 48 ชุมชนทุ่งเศรษฐี

410,520.00

68

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยประชาสโมสร 54 ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 1

110,580.00

69

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยวัดป่าวิเวกธรรม ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

58,640.00

70

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 17 ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

25,130.00

71

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนชวนชื่น ชุมชนพระลับ

263,900.00

72

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนชาตะผดุง .ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

404,650.00

73

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนชีท่าขอน ชุมชนพระลับ

205,260.00

74

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนรอบบึงแก่นนคร ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4

75

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยบ้านกอก 18/3 (ชุมชนเทคโนภาคฯ)

220,000.00

76

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีหลักชัย (ชุมชนศรีฐาน 4)

290,000.00

77

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนทานตะวัน (ชุมชนโนนทัน 7)

5,200,000.00

78

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยพัฒนา (ชุมชนดอนหญ้านาง 1)

328,800.00

79

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยสุภธีระ (ชุมชนเจ้าพ่อเกษม)

321,500.00

80

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยหลังศูนย์ราชการ 14/1 (ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2)

490,000.00

581,000.00
46,000.00

29,320.00

1,350,000.00

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
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81

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบบึงทุ่งสร้าง

82

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรไหล่ทางพร้อมซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักน้า ถนนหนองวัด (ชุมชนหนองวัดพัฒนา)

376,500.00

83

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 18 แยก 1 (ชุมชนหนองใหญ่ 1)

1,734,000.00

15,000,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
84

โครงการชุมชนวัดร่วมใจลดขยะ ณ ต้นทาง

75,000.00

85

โครงการอบรมปลูกจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

200,000.00

86

โครงการจัดการขยะอันตราย

99,000.00

87

โครงการเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

65,400.00

88

โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ(Low carbon city)

89

โครงการส่งเสริมการพัฒนาการ กวาดถนนครอบคลุมพื้น ที่ถนนในชุมชน

2,484,000.00

90

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการพัฒนา สิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ ท้องถิ่น

8,866,320.00

91

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการรักษาความ สะอาดถนนสายรอง

1,424,280.00

92

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการรักษาความ สะอาดถนนสายหลัก

12,776,040.00

93

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนเก็บขนขยะด้วยตนเอง

94

โครงการอบรมพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

95

โครงการสถานีขนถ่ายขยะชุมชน

100,000.00

2,310,000.00
100,000.00
1,434,100.00

ยุทธศาสตร์ที่ 6. สร้างสังคมที่เอือ้ อาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
96

โครงการแข่งขันทักษะดับเพลิงเเละกู้ภัยภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อปท.19 องค์กร+ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพชั รินทร์ (ป้องกันภัยเกมส์)

60,000.00

97

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

32,000.00

98

โครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกงน้าใจคนในชุมชน

99

โครงการบริหารจัดการและนาเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น

100

อบรมแนวทางการพัฒนาชุมชน

101

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันเเละแก้ปัญหายาเสพติด(การติดกล้องวงจรปิด1000จุดโดยมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน)

500,000.00

102

โครงการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

100,000.00

103

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันเเละแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น

100,000.00

104

วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

573,100.00
30,000.00
2,500,000.00

30,000.00
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105

ออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

900,000.00

106

โครงการแบ่งปันน้าใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส(อิ่มท้องอุ่นใจใกล้โรงเรียน)

258,000.00

107

โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

105,631,200.00

108. โครงการพัฒนาศักยภาพ ในการจัดบริการสาธารณสุข ขั้นพื้นฐานใน ศสมช.

103,000.00

109

โครงการ ประชุมประจาเดือน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)เทศบาลนครขอนแก่น

416,500.00

110

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ

231,000.00

111

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

112

การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ป่วยเรื้อรัง

113

โครงการฟื้นฟูสุขภาพและ พัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ

114

โครงการ อสม.ดีเด่น

115

โครงการสาธารณสุขบริการสุขภาพเชิงรุก

50,000.00

116

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เขตเมือง

188,000.00

117

โครงการรณรงค์ลดการใช้ น้ามันทอดซ้าเพื่อผลิต ไบโอดีเซล

70,000.00

118

โครงการงานศพปลอดเหล้าปลอดการพนันในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

40,000.00

119

กิจกรรมบ้านสีขาวชุมชนสีขาว

300,000.00

120

โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น(TO Be Number One)

150,000.00

121

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

140,000.00

122

โครงการของดีในชุมชน

120,000.00

123

โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

100,000.00

16,972,800.00
522,000.00
50,000.00
115,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
124

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคฤดูร้อน

125

โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน

35,000.00

126

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

110,000.00

127

ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง(ตามโครงการ1โรงเรียน2ระบบให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

300,000.00

128

โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1 โรงเรียน 2 ระบบ

180,000.00

129

โครงการอบรมทักษะชีวิตและเพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา

100,000.00

130

โครงการอาหารกลางวัน

26,464,000.00

131

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

250,000.00

132

โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

140,000.00

300,000.00

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
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133

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน

134

โครงการจัดกิจกรรมการนาเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

135

โครงการการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

136

โครงการจัดกิจกรรมการนาเสนอนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มปฐมวัย

137

โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

2,880,000.00

138

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสาธารณูปโภค)

6,363,800.00

139

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

2,810,500.00

140

โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน

141

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

142

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

100,000.00

143

โครงการอบรมวินัยจราจรเทศบาลนครขอนแก่น

85,000.00

144

โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น

100,000.00

145

โครงการคลีนิคฟุตบอลเทศบาลนครขอนแก่น

100,000.00

146

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมครอบครัวรักการอ่าน

36,200.00

147

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมการอ่านกับสื่อดิจทิ ัล

21,200.00

148

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่าน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

149

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาพเด็กด้วยหนังสือภาพ

150

โครงการแข่งขันทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้าน iT และนวัตกรรม

252,000.00

151

โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

266,000.00

152

โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน IT

415,000.00

153

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับประเทศ

160,000.00

154

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

200,000.00

155

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

156

โครงการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสเทศบาลนครขอนแก่น

157

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

370,000.00

158

โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเทศบาลนครขอนแก่น

119,400.00

159

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เทศบาลนครขอนแก่น

142,000.00

160

โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่มเทศบาลนครขอนแก่น

79,000.00

161

โครงการแข่งขันกีฬาหมากฮอสเทศบาลนครขอนแก่น

73,000.00

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

202,800.00
85,000.00
1,036,800.00
120,000.00

831,600.00
45,227,050.00

282,200.00
26,200.00

2,300,000.00
65,000.00

1717
ลาดับที่

โครงการ

งบตามเทศบัญญัติ

162

โครงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

163

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

164

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

165

การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

166

การพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

1,100,000.00

167

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

550,000.00

168

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

184,800.00

169

การรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

265,000.00

170

การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

171

การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา

172

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

173

การพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

174

ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน

150,000.00
1,680,000.00
42,000.00
220,000.00

7,100,000.00
100,000.00
50,000.00
1,467,000.00
929,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
175

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอานาจและมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น

50,000.00

176

โครงการรณรงค์การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

40,000.00

177

โครงการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อพ่อหลวง

12,000.00

178

โครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

100,000.00

179

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต

200,000.00

180

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม

181

โครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น

182

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

183

โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย

184

โครงการเวทีชาวบ้าน

185

โครงการจัดทาและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น

1,260,000.00
500,000.00
3,810,000.00
540,000.00
1,400,000.00
450,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
186

โครงการเทศบาลนี้มีรัก

120,000.00

187

จ้างศึกษาออกแบบการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยและภูมิทัศน์โดยรอบลานพื้นที่บริเวณอาคารธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

500,000.00

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

1818
ลาดับที่

โครงการ

งบตามเทศบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
188

โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

189

โครงการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล

230,000.00

190

โครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์

100,000.00

191

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

60,000.00

192

โครงการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ในระบบร้องทุกข์เทศบาลนครขอนแก่น

12,000.00

193

การอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

250,000.00

194

โครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่น

195

อบรมส่งเสริมงานวันครู

196

โครงการประชุมวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

197

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศกิจและอาสาเทศกิจ

198

โครงการฝึกซ้อมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย

20,000.00

199

อบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

80,000.00

200

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจาเดือน

50,000.00

201

โครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

202

โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

55,000.00

203

โครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวน

50,000.00

204

โครงการแถลงข่าวดาเนินกิจกรรมของเทศบาล

800,000.00

205

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น

115,500.00

206

โครงการสารวจความพึงพอใจผู้รบั บริการที่มีต่องานบริการของเทศบาลนครขอนแก่น

207

โครงการสารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานในภาพรวมและในแต่ละ
ยุทธศาสตร์

100,000.00

208

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทางบประมาณประจาปีอย่างมีส่วนร่วม

350,000.00

209

โครงการอบรมสัมมนาเรื่องแนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน

210

ก่อสร้างโรงเรียนต้นแบบอนุบาลสาธิตโนนหนองวัด

211

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน

150,000.00

212

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

150,000.00

213

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

214

โครงการปูกระเบื้องพื้นห้องเรียนอาคารฐานพะยอม

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

1,300,000.00

48,000.00
300,000.00
31,800.00
227,600.00

100,000.00

60,000.00

50,000.00
31,500,000.00

99,000.00
560,000.00

1919
ลาดับที่

โครงการ

งบตามเทศบัญญัติ

215

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรถนนฅนเดิน

204,800.00

216

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณะผูบ้ ริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นและ
พนักงาน

477,000.00

217

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านสร้างนวัตกรรมและพัฒนาองค์กร ตามนโยบายการบริหารงาน
เทศบาลนครขอนแก่น

351,000.00

218

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนาปรับเปลี่ยนนโยบายสู่การบริหารของคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นและพนักงานเทศบาล

351,000.00

219

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสานักปลัดเทศบาล
เทศบาลนครขอนแก่น

424,000.00

220

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองเทศบาลนคร
ขอนแก่น

71,000.00

221

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างที่ได้รับโอนและบรรจุแต่งตั้งใหม่

19,400.00

222

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเสริมสร้างการจัดการความรู้ Knowledge Management
เทศบาลนครขอนแก่น

50,400.00

223

โครงการอบรมสัมมนาหน้าที่และสิทธิประโยชน์ประกันสังคมสาหรับพนักงานจ้าง

112,400.00

224

โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีได้ด้วยตนเอง เทศบาลนครขอนแก่น

379,300.00

225

โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรพัฒนาจิต สติ สมาธิในการทางานเทศบาลนครขอนแก่น

241,040.00

226

โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์

106,000.00

227

โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรเทคนิคการสร้างสรรค์ทางานอย่างมีความสุขสาหรับพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

240,000.00

228

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานครู
เทศบาล

200,000.00

229

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

476,350.00

230

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข

231

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตาม พรบ.และระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพ.ศ.2560

200,000.00

232

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเงิน(สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลนคร
ขอนแก่น)

140,000.00

233

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(Work shop)สานักการคลัง

515,800.00

234

โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรอบรมการดูแลฐานกายโดยแพทย์ทางเลือก

170,400.00

35,000.00

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

2020
ลาดับที่

โครงการ

งบตามเทศบัญญัติ

235

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ Experience Learning(EL)

236

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมและ Motessori

237

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

359,900.00

238

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสานักการช่าง

738,400.00

239

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านประดับตกแต่งเมือง

616,000.00

240

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสานักสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครขอนแก่น

201,000.00

241

โครงการการสร้างสื่อนาเสนออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographics) ด้วยPowerpoint (พื้นฐาน)

21,400.00

242

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครขอนแก่น

347,090.00

243

โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปี 2562

143,000.00

244

ก่อสร้างประตูเหล็ก สถานีขนถ่ายขยะ จานวน 2 ประตู

160,000.00

245

ก่อสร้างกาแพงโรงฆ่าสัตว์ฝั่งถนนดอกคูน

300,000.00

246

ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เดิม

247

ปรับปรุงสนามวอลเล่ย์บอล โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

110,000.00

248

ปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

348,000.00

249

จ้างเหมาทาประตูรั้วสแตนเลส โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

148,000.00

250

ก่อสร้างท่อระบายน้าพร้อมปรับปรุงผิวจราจร โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

703,000.00

251

โครงการเปิดอาคารสานักงานกองวิชาการและแผนงาน

252

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาหรับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้
ทาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

253

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย(เมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้)

35,750.00

254

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย(ต้นกล้าแห่งปัญญา)

35,750.00

255

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย

13,600.00

256

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11,200.00

257

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับปฐมวัย

32,000.00

258

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดกิจกรรม ระดับก่อนปฐมวัย

10,920.00

259

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดกิจกรรม ระดับปฐมวัย

14,300.00

260

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

68,000.00

261

โครงการจัดอบรมการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีในสถานศึกษา

100,000.00

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

171,200.00
80,200.00

2,260,000.00

50,000.00
184,500.00

2121
ลาดับที่

โครงการ

งบตามเทศบัญญัติ

262

โครงการอบรมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ(จัดทาสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา สังกัด อปท. ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12)

100,000.00

263

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา ระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย

188,000.00

264

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

145,400.00

ตารางแสดงโครงการที่ดาเนินการลงนามในสัญญาแต่ยังไม่เบิกจ่ายจากงบประมาณเทศบาล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลนครขอนแก่น 13 โครงการ
ชื่อ โครงการ

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ วงเงินตามสัญญา

หมายเหตุ

1. ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอย สานักการช่าง
เกวียนทอง (ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า1)

648,000.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

2. ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอย
เกสร แยก 1 (ชุมชนโนนหนองวัด 2)

สานักการช่าง

499,000.00 เบิกจ่ายแล้ว

3. ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอย สานักการช่าง
ข้างวัดป่าเทพนิมิตร (ชุมชนหนองใหญ่
2)

454,000.00 เบิกจ่ายแล้ว

4. ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอย
เหล่านาดี 8 (ชุมชนหลังสนามกีฬา 1)

สานักการช่าง

5. ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอย
เหล่านาดี 4/3 (แยกโกดัง) ชุมชนหลัง
สนามกีฬา 2

สานักการช่าง

1,390,000.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
598,000.00 เบิกจ่ายแล้ว

6. ก่อสร้างท่อระบายน้าซอยลอนดอน สานักการช่าง
(ชุมชนสามเหลี่ยม 2)

852,000.00 หยุดการก่อสร้างชั่วคราวเนื่องจากอยู่ระหว่าง
สอบแนวเขตการก่อสร้าง

7. ก่อสร้างท่อระบายน้าซอยศรีมารัตน์ สานักการช่าง
8/1 (ชุมชนสามเหลี่ยม 1)

470,946.80 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

8. ก่อสร้างท่อระบายน้าซอยหลัง
สานักการช่าง
โรงพยาบาลราชพฤกษ์(เดิม) (ชุมชนศรี
ฐาน 2)

646,000.00 เบิกจ่ายแล้ว

9. ก่อสร้างท่อระบายน้าถนนมิตรภาพ สานักการช่าง
ซอย 4 (ชุมชนศรีฐาน 2)

562,000.00 เบิกจ่ายแล้ว

10. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. สานักการช่าง
ถนนโพธิสาร ชุมชนโนนทัน 2

737,000.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

2222
ชื่อ โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

11. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้าง สานักการช่าง
ท่อระบายน้า คสล. ซอยศรีจันทร์ 18
แยก 1 (ชุมชนหนองใหญ่ 1)

วงเงินตามสัญญา

หมายเหตุ
1,560,000.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

12. ก่อสร้างกาแพงโรงฆ่าสัตว์ฝั่งถนน สานักการช่าง
ดอกคูน

300,000.00 เบิกจ่ายแล้ว

13. ก่อสร้างท่อระบายน้าพร้อม
ปรับปรุงผิวจราจร โรงเรียนเทศบาล
บ้านหนองใหญ่

577,800.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สานักการช่าง

ตารางแสดงโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการลงนามในสัญญาและไม่เบิกจ่ายจากงบประมาณเทศบาล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลนครขอนแก่น 32 โครงการ
ชื่อโครงการ

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ งบตามเทศบัญญัติ

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา

สานักการศึกษา

2. โครงการอบรมธรรมะสู่โรงเรียน

สานักการศึกษา

3. โครงการร่วมงานบุญสมมาบูชาน้า

สานักการศึกษา

4. โครงการอบรมความรูค้ วามเข้าใจด้าน สานักปลัดเทศบาล
สัญลักษณ์จราจรและทาสีตีเส้นจราจร
เทศบาลนครขอนแก่น

หมายเหตุ
710,000.00 ได้ดาเนินการภายใต้โครงการใหม่ที่แยกออกมา
ใหม่ ตาม นส.ว444
140,000.00 ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมใน
รูปแบบเดียวกันและได้ดาเนินการไปแล้ว จึงงด
เพื่อไม่ให้ความซ้าซ้อน
60,000.00 ไม่ดาเนินการเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
ดาเนินการจัดกิจกรรมภายในและไม่ขอรับการ
สนับสนุนจากเทศบาล
50,000.00 โครงการมีความซ้าซ้อนกับโครงการสานักการ
ช่างจึงไม่ดาเนินโครงการดังกล่าว

5. ปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข สานักการช่าง
2 (ถนนมิตรภาพ) ช่วงสี่แยกขอนแก่น-สุด
เขตเทศบาลทางทิศเหนือ

10,000,000.00 อยู่ระหว่างแจ้งทาสัญญา

6. ก่อสร้างป้องกันตลิ่งพร้อมทางเดินและ สานักการช่าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะบึง
แก่นนคร ช่วงจากท่าน้าวัดเสาเดี่ยวไปทาง
ทิศเหนือถึงท่าน้าบริเวณลานเจ้าแม่
กวนอิม

19,400,000.00 อยู่ระหว่างจัดทาราคากลาง

7. ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยวุฒา สานักการช่าง
ราม 9 (ชุมชนโนนหนองวัด 3)

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

2,705,000.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

2323
ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบตามเทศบัญญัติ

8. ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อม สานักการช่าง
ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยปิยวดี
(ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์)

หมายเหตุ

640,200.00 เบิกจ่ายแล้ว

สานักการช่าง

5,200,000.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

10. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบ สานักการช่าง
บึงทุ่งสร้าง

15,000,000.00 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

9. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนน
ทานตะวัน (ชุมชนโนนทัน 7)

21,200.00 ยกเลิกไม่ดาเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นดาเนินการจัดอบรมเอง
โดยให้เทศบาลจัดส่งพนักงานครูไปร่วมอบรม
7,100,000.00 กรมส่งเสริมจัดสรรเงินให้ อปท.เดือนกันยายน
ของปี ทาให้สถานศึกษาไม่สามารถดาเนินการ
ได้ทันในปีงบประมาณนี้

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
เสริมการอ่านกับสื่อดิจิทัล

สานักการศึกษา

12. การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)

สานักการศึกษา

13. การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา

สานักการศึกษา

100,000.00 ดาเนินการแล้ว(ลงข้อมูล ในระบบ e-plan )

14. การพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน สานักการศึกษา
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

1,467,000.00 ดาเนินการแล้ว(ลงข้อมูล ในระบบ e-plan )

15. โครงการจัดประชุมสภาเมือง
ขอนแก่น

กองวิชาการและ
แผนงาน

16. โครงการจัดทาและทบทวนแผน
ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น

สานักสวัสดิการสังคม

17. จ้างศึกษาออกแบบการปรับปรุงพื้นที่ สานักการช่าง
ใช้สอยและภูมิทัศน์โดยรอบลานพื้นที่
บริเวณอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย
18. ก่อสร้างโรงเรียนต้นแบบอนุบาลสาธิต สานักการช่าง
โนนหนองวัด

500,000.00 เนื่องจากไม่มีประเด็นปัญหาเพื่อขอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการพัฒนาที่ส่งผล
กระทบกับประชาชน แต่เทศบาลได้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น เวทีชาวบ้าน การประชุมชุมชน การสารวจ
ความคิดเห็น ฯลฯ
450,000.00 มีการดาเนินการโดยใช้งบประมาณจาก อบรม
แนวทางการพัฒนาชุมชน
500,000.00 ยกเลิกโครงการ

31,500,000.00 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

2424
ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบตามเทศบัญญัติ

หมายเหตุ

19. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สานักปลัดเทศบาล
และศึกษาดูงานการพัฒนาปรับเปลี่ยน
นโยบายสู่การบริหารของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นและ
พนักงานเทศบาล

351,000.00 ได้กาหนดแผนในการดาเนินโครงการช่วงเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2562 ซึ่งในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะจัดให้มีการ
เลือกตั้งท้องถิ่นผู้บริหารจึงให้ชะลอโครงการ
ดังกล่าว

20. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ สานักปลัดเทศบาล
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล

200,000.00 เนื่องจากสานัก/กอง และโรงเรียนได้ตั้ง
งบประมาณจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในแต่ละ
สานัก/กอง ไว้แล้วทาให้ซ้าซ้อนจึงไม่สามารถ
ดาเนินการโครงการดังกล่าว

21. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ สานักปลัดเทศบาล
การปฏิบัติงานบุคลากรสานักการช่าง

738,400.00 บุคลากรสานักการช่างติดภารกิจการจัดทาแผน
ชุมชนการจัดทาแบบพร้อมประมาณการ
โครงการก่อสร้างและการเตรียมงานรัฐพิธี ทา
ให้ไม่สามารถดาเนินโครงการได้
616,000.00 บุคลากรสานักการช่างติดภารกิจการจัดทาแผน
ชุมชนการจัดทาแบบพร้อมประมาณการ
โครงการก่อสร้างและการเตรียมงานรัฐพิธี ทา
ให้ไม่สามารถ
143,000.00 สถานที่ดูงานของเอกชนที่ประสานไว้ไม่สามารถ
ให้เข้าไปศึกษาดูงานได้เนื่องจากเป็นความลับ
ของบริษัท

22. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ สานักปลัดเทศบาล
การปฏิบัติงานด้านประดับตกแต่งเมือง
23. โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้าน สานักปลัดเทศบาล
การจัดกิจกรรมพิเศษเทศบาลนคร
ขอนแก่น ประจาปี 2562
24. ก่อสร้างประตูเหล็ก สถานีขนถ่าย
ขยะ จานวน 2 ประตู

สานักการช่าง

160,000.00 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

25. ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เดิม

สานักการช่าง

2,260,000.00 อยู่ระหว่างทาราคากลาง

26. โครงการเปิดอาคารสานักงานกอง
วิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและ
แผนงาน

27. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาหรับ
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทาการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)

สานักการศึกษา

184,500.00 ดาเนินการแล้ว(ลงข้อมูล ในระบบ e-plan )

28. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สานักการศึกษา
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย
(เมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้)

35,750.00 ดาเนินการแล้ว(ลงข้อมูล ในระบบ e-plan )

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

50,000.00 มีการดาเนินงานแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ
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ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบตามเทศบัญญัติ

29. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สานักการศึกษา
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย
(ต้นกล้าแห่งปัญญา)

หมายเหตุ
35,750.00 ดาเนินการแล้ว(ลงข้อมูล ในระบบ e-plan )

30. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผล สานักการศึกษา
การจัดกิจกรรม ระดับก่อนปฐมวัย

10,920.00 ยกเลิกไม่ดาเนินการเนื่องจากเงือนไขการเบิกไม่
เป็นไปตามระเบียบฯ

31. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผล สานักการศึกษา
การจัดกิจกรรม ระดับปฐมวัย

14,300.00 ยกเลิกไม่ดาเนินการเนื่องจากเงือนไขการเบิกไม่
เป็นไปตามระเบียบฯ

32. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผล สานักการศึกษา
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

68,000.00 ดาเนินการแล้ว(ลงข้อมูล ในระบบ e-plan )

จากการด าเนิ นงานโครงการตามแผนพั ฒนาท้อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลนครขอนแก่ น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 264 โครงการ มีการดาเนินการ 242 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 91.66 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และไม่ได้ดาเนินการ 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.34 ของ
โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
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รายรับ-รายจ่ายของเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
แผนภูมิเปรียบเทียบ รายรับจริง ปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ.2562
700,000,000.00
600,000,000.00
500,000,000.00
400,000,000.00
300,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00

ปี 2561

0.00

ปี 2562

ที่มา : สำนักกำรคลัง

ตารางเปรียบเทียบ รายรับจริง ปี พ.ศ.2561 และปี พ.ศ.2562
ลาดับ
ประเภทรายรับ
1 หมวดภำษีอำกร
2 หมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับและใบอนุญำต
3 หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำร
4
พำณิชย์
5 หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
6 หมวดรำยได้จำกทุน
7 หมวดภำษีจัดสรร
8 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

ปี พ.ศ.2561
144,267,635.71
39,874,714.57
40,973,061.02

ปี พ.ศ.2562
150,159,939.38
41,159,163.27
44,136,760.26

8,361,772.16

8,443,177.61

14,609,207.86
9,604,052.09
11,110.00
112,590.00
539,724,927.80 517,876,061.94
605,407,491.00 607,849,257.00
1,393,229,920.12 1,379,341,001.55

27
27
แผนภูมิเปรียบเทียบ รายจ่ายจริง ปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562
450,000,000.00
400,000,000.00
350,000,000.00
300,000,000.00
250,000,000.00
200,000,000.00

150,000,000.00

ปี 2561

100,000,000.00

ปี 2562

50,000,000.00
0.00

ที่มา : สำนักกำรคลัง

ตารางเปรียบเทียบ รายจ่ายจริง ปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ประเภทรายจ่าย
งบกลำง
เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
ค่ำจ้ำงชั่วครำว
ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่ำสำธำรณูปโภค
งบเงินอุดหนุน
ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รำยจ่ำยอื่น
รวม

ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
157,721,078.18
156,591,999.11
388,067,231.11
393,631,738.43
112,426,840.31
112,853,261.03
373,677,896.70
388,244,187.16
14,248,890.40
15,266,878.88
50,646,584.11
52,386,010.72
124,728,113.75
134,068,081.59
120,400.00
1,221,516,634.56 1,253,162,556.92
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แผนภูมิเปรียบเทียบ รายจ่ายตามแผนงาน ปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562
600,000,000.00
500,000,000.00
400,000,000.00
300,000,000.00
200,000,000.00
ปี 2561

100,000,000.00

ปี 2562

0.00

ที่มา : สำนักกำรคลัง

ตารางเปรียบเทียบ รายจ่ายตามแผนงาน พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562
ลาดับ
ประเภทรายจ่ายตามแผนงาน
1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

ปี พ.ศ. 2561
170,137,312.47

ปี พ.ศ. 2562
180,198,806.49

37,658,159.63

37,894,305.28

486,718,881.12

517,855,891.19

2

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

3

แผนงำนกำรศึกษำ

4

แผนงำนกำรสำธำรณสุข

62,493,785.23

69,272,765.44

5

แผนงำนสังคมสงเครำะห์

243,800.00

197,466.00

6

แผนงำนเคหะและชุมชน

90,857,834.75

101,630,822.69

7

18,175538.37

21,833,017.21

14,234,641.29

18,282,016.03

9

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

184,538,909.77

156,397,776.21

10

แผนงำนกำรพำณิชย์

6,805,838.41

9,598,053.41

11

แผนงำนงบกลำง

248,120,597.35

262,089,274.97

1,319,985,298.39

1,375,250,194.92

8

รวม
“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาล ภายใต้หลักการกระจายอานาจจากเทศบาลสู่ประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาเมืองทุกมิติ โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข ” และมีพันธ
กิจในการพัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่
เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา และการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น ทั้งนี้
เทศบาลนครขอนแก่นได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
พันธกิจที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพือ่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร
1.เป็นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดง
สินค้าของภูมิภาคเป็น
1.1 MICE City
1.2 Event City
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มี 2.เป็นนครที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย
คุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจ 3.ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อ
ชุมชน
รองรับ AEC
พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครทีน่ ่าอยู่ในระดับสากล
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชน 4.มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัว
และโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการ
ของเมืองและแก้ปัญหาการจราจรในเขตเมืองได้
ลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของที่
อยู่อาศัยและการลงทุน
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน 6.เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)
ระดับมาตรฐานสากล
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอือ้ อาทรและพร้อมต่อการพัฒนา
6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพ
7.เป็นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
ชีวิตของประชาชน (Healthy City)
8.ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC
9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ(ทั้งในและนอกระบบ)ที่ประชาชนทุก
และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
กลุ่มสามารถเข้าถึงได้
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8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและ
10.ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ)มีส่วน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุก ร่วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็นเจ้าของเมืองมากขึ้น
มิติของการพัฒนา
พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการ
11.มีหน่วยงานในกากับ เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสม
บริหารบ้านเมือง
ของเทศบาล
12.มีนวัตกรรมการบริการใหม่ๆที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ
และผู้รับบริการ
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้
13.มีโครงสร้างองค์กร(ส่วนราชการ)ที่เอื้อต่อภารกิจของเทศบาล
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
14.เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร์เมือง

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562 วันที่
24 เมษายน พ.ศ. 2562 และในครั้งที่ 3/2562 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ได้กาหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2562 ดังนี้ คือ ในเชิงปริมาณ ให้ฝ่ายเลขานุการไป
ดาเนิ นการรวบรวมผลการดาเนิ นโครงการตามแผนพั ฒ นาเทศบาลนครขอนแก่น
และในเชิ ง คุ ณภาพ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คัดเลือกโครงการจากแผนดาเนินงานที่เป็นโครงการสนองตอบและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในแต่ละยุทธศาสตร์มาพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการประเมินในภาพรวม
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 และหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อติดตามผลและนาผลการดาเนินโครงการ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นเสนอต่อสภา
เทศบาลนครขอนแก่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทราบ
2. เพื่อเป็นข้อมูลของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด (KPI) ของเทศบาลนคร
ขอนแก่นที่สามารถนาไปพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณต่อไป
การประเมินโครงการเชิงคุณภาพของเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเนื้อหา
และขั้นตอน ดังนี้
1. กาหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ทุก
โครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2. ก าหนดขั้น ตอนการประเมินผลโครงการที่เ ป็นโครงการสนองตอบและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ใ น
รูปแบบรายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วนาส่งสานัก/กอง เพื่อใช้ทาการ
ประเมินโครงการฯ
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3. รวบรวมแบบรายงานสรุปผลการดาเนินโครงการฯ นาเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
เพื่ อ คั ด เลื อ กโครงการประเมิ น เชิ ง คุ ณ ภาพและให้ ข้ อ เสนอแนะ พร้ อ มสรุ ป ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คัดเลือกโครงการออกมาพิจารณาเพื่อให้
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลาง
พาณิชยกรรมของภูมิภาค
1. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงาน
มหัศจรรย์พรรณไม้
1. ชื่อโครงการ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้
2. ผู้รับผิดชอบ
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : สานักการช่าง
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายทศพล วงศ์อาษา
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการสานักการช่าง
3. สถานที่ดาเนินโครงการ บริเวณสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 1. พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็น
ศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
แนวทางการพัฒนา : เป็นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้า
ของภูมิภาค เป็น 1.1 MICE CITY 1.2 EVENT CITY
4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึง แผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ
โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม
(equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : ………………………………………………………….
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5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุ ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองขอนแก่น

2 เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งของเมือง

3 เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมงาน Event ที่สาคัญของเมือง 
ขอนแก่นในอนาคต
4 เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับประชาชนชาว 
ขอนแก่น
5 เพื่อให้ประชาชนชาวขอนแก่นได้มีพื้นที่ในการจัด

กิจกรรมร่วมกัน ในการร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับแขก
บ้าน แขกเมืองที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสาธารณะ
6. ระยะเวลาดาเนินงาน (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2, อยู่ระหว่างดาเนินการ ตอบ
ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 15 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 15 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน 50 คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 293,527 คน
ประกอบด้วย กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9)
-ไม่มี9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
( ) ดาเนินการเอง
() จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 ประกาศสอบราคาสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุแต่งตั้ง
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
10.2 ผู้รับจ้างดาเนินการตามสัญญา และให้แล้วเสร็จตามกาหนด
10.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง
10.4 ทาเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง
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11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(อยู่ระหว่างดาเนินการ และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))
ตัวชี้วัด
(ก)

ค่าเป้าหมาย
(ข)

ผลที่ได้รับ
(ค)

1. มีย อดเงิน สะพัด ในการจับ จ่ายใช้ สอยไม่ 100,000,000 บาท 106,518,530 บาท
น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. มีจ านวนผู้ ร่วมงานไม่น้อ ยกว่าเป้าหมาย
200,000 คน
293,527 คน
ที่ตั้งไว้

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ(ร้อยละ)

106.52
146.76

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
งบประมาณที่
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
เบิกจ่ายจริง
รวมงบประมาณ
ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณมาจาก
(ง)
ของโครงการ
(ก)
(ข)
(ค)
แหล่งงบ จานวนเงิน หมวด
จานวนเงิน
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
6,400,000
5,704,806.87
89.14
เงินรายได้ 5,800,000 อุดหนุน 600,000
เทศบาล
จาก อบจ.
ขอนแก่น
13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
-ไม่มี14. ปัญหาอุปสรรค :
14.1 ระยะเวลาการดาเนินการสั้น
14.2 ไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า
14.3 ขาดการวางแผน
14.4 ขาดการกากับดูแลและการตรวจสอบ
14.5 ปัญหาด้านสภาพอากาศ
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
15.1 จัดเตรียมพื้นที่ในการสารองไม้ดอกไม้ประดับที่สามารถป้องกันแดดหรือฝนให้เพียงพอ เพื่อ
จะได้สารองไม้ดอกไม้ประดับไว้ทดแทนในส่วนที่เสียหาย
15.2 สรุปค้นหารูปแบบการจัดงานที่ไม่เหมือนที่อื่น เน้นเสนอแนวคิดหรือไอเดียรูปแบบ ใหม่ๆ ที่มี
ความทันสมัย และ Smart อีกทั้งเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณงาน เพื่อ
ป้องกันเหตุต่าง ๆที่อาจจะเกิดขึ้น และมีเจ้าหน้าที่ดูแลห้องน้าภายในบริเวณงานให้มีความสะอาดอย่าง
สม่าเสมอ รวมทั้งควบคุมราคาสินค้า ที่จาหน่ายภายในงาน ไม่ให้ขายแพงกว่าราคาตามท้องตลาด
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2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ชื่องาน“KHON KAEN SMART COUNTDOWN 2019”
1. ชื่อ โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ชื่องาน “KHON KAEN SMART COUNTDOWN 2019 “
2. ผู้รับผิดชอบ
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) : องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายอดิศักดิ์ สมจิตต์
ตาแหน่ง : หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
3. สถานที่ดาเนินโครงการ : ช่วงประตูเมืองถึงสี่แยกถนนมิตรภาพ เทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 1. พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็น
ศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
แนวทางการพัฒนา : เป็นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้า
ของภูมิภาค เป็น 1.1 MICE CITY 1.2 EVENT CITY
4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึง แผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ
โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม
(equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : ………………………………………………………….
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุ ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาล 
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
2 สร้างพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง

ส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่
“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

35
35

6. ระยะเวลาดาเนินงาน (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2, อยู่ระหว่างดาเนินการ ตอบ
ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 12 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 ธันวาคม 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน 120 คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี)
ประกอบด้วยกลุ่ม ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น และนักท่องเที่ยว

100,000

คน

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงานมีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9)
-ไม่มี9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
( ) ดาเนินการเอง
( √ ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด TOR
10.2 แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
10.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล
10.4 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
10.5 ดาเนินการเบิกจ่าย
11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการ และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ
(ก) และ (ข))
ตัวชี้วัด
(ก)
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
(ข)

ผลที่ได้รับ
(ค)

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ)

ไม่น้อยกว่า 100,000 คน

112,809 คน

112.81%
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12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
รวมงบประมาณ
งบประมาณมาจาก
ได้รับการอนุมัติ
(ง)
ของโครงการ
(ข)
(ก)
(ค)
แหล่งงบ
จานวนเงิน
หมวด จานวนเงิน
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
9,900,000
7,600,000 76.77 %
8,400,000 อุดหนุน 1,500,000
แผนงาน
จาก อบจ.
บริหารงาน
ขอนแก่น
ทั่วไป สานัก
ปลัดเทศบาล
13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
-ไม่มี14. ปัญหาอุปสรรค :
14.1 ห้องน้าไม่เพียงพอ
14.2 มีปัจจัยภายนอก ทาให้ระยะเวลาดาเนินการมีน้อย
14.3 ไม่สามารถกาหนดศิลปินที่มีชื่อเสียงได้
14.4 มีระยะเวลาการประชาสัมพันธ์น้อย ทาให้ไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
14.5 ที่จอดรถไกล
14.6 สถานที่จัดงานเล็ก
14.7 รูปแบบการจัดการเหมือนเดิมทุกปี
14.8 การแสดงล่าช้าไม่ตรงเวลา
14.9 ศิลปินน้อยไม่เป็นที่นิยม
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
15.1 ควรหาหน่วยงานเอกชนมาร่วมจัดกิจกรรม เพื่อให้งานมีความยิ่งใหญ่ และสะดวกในการ
บริหารค่าใช้จ่าย
15.2 ควรจัดหาที่จุดพลุใหม่ เนื่องจากที่เดิมอยู่ใกล้โรงพยาบาล
15.3 ควรเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน
15.4 เพิ่มห้องน้า/ถังขยะ
15.5 เพิ่มที่จอดรถ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เมือง
โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ผู้รับผิดชอบ
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สานักการศึกษา
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน : โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายศรัณย์ เปานาเรียง
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
3. สถานที่ดาเนินโครงการ ภาคทฤษฎี : ห้องประชุม ร.ร.ท.วัดกลาง, ร.ร.ท.บ้านตูม, ร.ร.ท.บ้านสามเหลี่ยม
ร.ร.ท.บ้านหนองใหญ่
ภาคปฏิบัติ : วัดนันทิการาม ตาบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอืน่ ๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เมือง
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึง
แผนที่คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่ม
ต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม
(equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : ………………………………………………………….
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ และผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย  ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ)
ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุ ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานขนบธรรมเนียม

ประเพณีท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน
2 เพื่อดารงรักษาไว้ซงึ่ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ

ท้องถิ่น
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน ประชาชน อุบาสกและ
อุบาสิกาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี

ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
บรรลุ ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ


6. ระยะเวลาดาเนินงาน
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2562 เริ่ม กรกฎาคม 2562 สิ้นสุด กรกฎาคม 2562
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุด 2 กรกฎาคม 2562
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน 20 คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 750 คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรียน (กรณีจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9)
8.1 วัสดุสานักงานในการจัดประชุม
8.2 วัสดุอุปกรณ์การหล่อเทียนพรรษา
9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
( √ ) ดาเนินการเอง ( ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 จัดประชุมเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานโครงการและมอบหมายภารกิจ
10.2 จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ
10.3 จัดทาหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรมไปยังสถานศึกษา
10.4 จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
10.5 ดาเนินการจักการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
10.6 สรุปผลการอบรม
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11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการ และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข)
เปรียบเทียบค่า
ตัวชี้วัด (ก)
ค่าเป้าหมาย(ข)
ผลที่ได้รับ (ค)
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ(ร้อยละ)
100
750 คน
จานวนไม่น้อยกว่า
1.นักเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
750 คน
ขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรม
100
40 เล่ม
จานวน 40 เล่ม และ
2.การหล่อเทียนพรรษา และนาไป
20 แห่ง
จานวน 20 แห่ง
ถวายวัดในเขตเทศบาล
12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน
เบิกจ่ายไปแล้ว
งบประมาณที่ได้รับการ มีการโอนเพิ่ม (+)/ลด(-) รวมงบประมาณ
(ง)
ของโครงการ
งบประมาณมาจาก
อนุมัติ
(ค)
(ข)
(ก)
แหล่งงบ จานวนเงิน
หมวด จานวนเงิน
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล
240,000
100
240,000
240,000
13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
-ไม่มี14. ปัญหาและอุปสรรค
-วัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีความต้องการให้ไปดาเนินการจัดอบรมภาคปฏิบัติโครงการนี้
จานวนหลายแห่ง
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป
-ไม่มี-
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
1. โครงการถนนฅนเดินขอนแก่น
1. ชื่อ โครงการ ถนนฅนเดินขอนแก่น
2. ผู้รับผิดชอบ
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา สานักปลัดเทศบาล
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ
ตาแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการประชุมและกิจการสภา
3. สถานที่ดาเนินโครงการ ถนนหน้าศูนย์ราชการจังหวัด ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนา : ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ
AEC
4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึง แผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : ………………………………………………………….
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุ ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1 เพื่อพัฒนาใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะและ
√
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองจากการ
“จัดกิจกรรมถนนฅนเดิน”
2 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น
√
3 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นให้ √
เป็นที่นิยมและแพร่หลาย
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6. ระยะเวลาดาเนินงาน (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน 65 คน ประกอบ 1. เจ้าหน้าที่กองอานวยการ จานวน 12 คน 2. เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย จานวน 14 คน 3. เจ้าหน้าที่ทาความสะอาดพื้นที่ เก็บขยะ และทาความสะอาด
ห้องน้า จานวน 9 คน 4. เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมและดูแลระบบไฟฟ้า จานวน 6 คน 5. เจ้าหน้าที่เก็บค่า
แผงค้า จานวน 24 คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) ……-…… คน ประกอบด้วย
กลุ่มใดบ้าง.................-.................... (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9)
8.1 วัสดุและอุปกรณ์สานักงาน อาทิเช่น กระดาษโรเนียวหนา ปากกาลูกลื่น เทปกาว มีดคัตเตอร์
ใบมีดคัตเตอร์ เทปกาวเยื่อ 2 หน้า ผ้าเทปติดสัน ดินสอ ยางลบดินสอ กรรไกร เครื่องคิดเลข
8.2 อุปกรณ์ทาความสะอาด อาทิเช่น ถุงดา
9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
() ดาเนินการเอง ( ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 รับสมัครผู้ค้าที่ขายสินค้าทามือ สินค้ามีเสน่ห์ สินค้าหายาก สินค้าลดโลกร้อนเข้ามาขายใน
ถนนฅนเดิน ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
10.2 ผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนเข้าขายในแผงค้าที่จัดให้สาหรับผู้ค้าที่ประสงค์จะเข้าขายแต่ไม่มี
รายชื่อให้ยื่นความประสงค์เข้าในวันที่ขายแต่ละสัปดาห์
10.3 เจ้าหน้าที่เป็นกองอานวยการปฏิบัติงานประจาสัปดาห์ อานวยความสะดวกต่อผู้ค้า ดูแลความ
ปลอดภัย ประชาชนที่เข้ามาเดินเที่ยวชมถนนฅนเดิน รวมทั้งเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมการเข้า
ขายในแต่ละสัปดาห์รวมทั้งจัดผู้ค้าที่ไม่มีชื่อในทะเบียนเข้าขาย (Walk In) ประชาสัมพันธ์
โครงการ
10.4 ทีมเตรียมสายไฟ จัดวางสายไฟในแผงค้า จัดเก็บ และรักษาสายไฟฟ้า ถนนฅนเดิน
10.5 ทีมล้างถนนจะดาเนินการล้าง ทาความสะอาดถนนทุกเดือน และในแต่ละสัปดาห์มีทีมเก็บ
ขยะ และทาความสะอาดถนน
10.6 จัดสิ่งอานวยความสะอาดเรื่องต่าง ๆ เช่น ห้องน้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และการดูความ
เรียบร้อยของระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการแต่ละสัปดาห์ เทศบาลมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็น
ประจาทุกสัปดาห์
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10.7 เจ้าหน้าที่กองอานวยการสรุปการใช้ใบเสร็จ ค่าเช่าแผงค้าและค่าบริการรักษาความสะอาด
และเก็บขยะ ค่าไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าส่งเงินให้สานักการคลังทุกสัปดาห์
10.8 จัดทาบันทึกสถิติข้อมูล การใช้ใบเสร็จค่าเช่าแผงค้า และค่าบริการรักษาความสะอาดและเก็บ
ขยะส่งให้สานักการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบความถูกต้อง
10.9 มีการจัดประชุมผู้ประกอบการทุกปีเพื่อรับทราบปัญหา หาแนวทางแก้ไข มีการพัฒนาต่อยอด
ถนนฅนเดิน โดยเชิญวิทยากรมาเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ประกอบการ
11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการ และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ
(ก) และ (ข))
ตัวชี้วัด
(ก)
ร้อยละของจานวนวิสาหกิจ
ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
(ข)

ผลที่ได้รับ
(ค)

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ)

-มีล็อคขายสินค้า ประเภทคัด
สรร 5,000 ล็อค/ปี
-มีล็อคขายสินค้า
ประเภททั่วไป 40,000 ล็อค/ปี

5,300 ล็อค/ปี

106

40,883 ล็อค/ปี

102.2

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
งบประมาณที่
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด
เบิกจ่ายจริง
รวม
ได้รับการอนุมัติ
(-)งบประมาณมาจาก
(ง)
งบประมาณ
(ก)
(ข)
ของโครงการ
จานวน คิดเป็น
(ค)
แหล่งงบ
จานวนเงิน หมวด จานวนเงิน
เงิน
ร้อยละ
แผนงานสร้าง 536,500
501,951 93.56%
536,500
ความเข็มแข็ง
501951
ของชุมชน
*/53
13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
-ไม่มี14. ปัญหาอุปสรรค :
14.1 สินค้าทามือ หัตถกรรม งานศิลปะ สินค้าหายาก การจาหน่าย ผู้ประกอบการขายไม่ค่อยดี ทา
ให้สินค้าเหล่านี้ในถนนฅนเดิน เริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
14.2 สถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ /กองอานวยการไม่เหมาะสมปลอดภัย ซึ่งเมื่อถึงฤดูฝนเกิด
ฝนตกหรือลมกรรโชกแรง ทาให้การปฏิบัติงานลาบาก และอาจเกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ขณะ
ปฏิบัติงาน
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14.3 เกิดการสูญหายของรถจักรยานยนต์ของผู้มาเที่ยวชมภายในถนนคนเดิน
14.4 ผู้ประกอบการที่มาขายของลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีตลาดเพิ่มขึ้นหลายแห่ง
14.5 ห้องน้ามีไม่เพียงพอกับผู้ใช้ ระบบน้าไม่ดี ไหลค่อย ผู้ดูแลห้องน้าก็พูดไม่ไพเราะ ได้รับการ
ร้องเรียนจากประชาชนบ่อยครั้ง
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
15.1 ให้การสนับสนุนสินค้าทามือ งานศิลปะ หัตถกรรม โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ด้วยการฝึก
อาชีพ
15.2 จัดให้มีสถานที่กองอานวยการชัดเจน หรือรถโมบายที่สามารถกันแดดกันฝนได้
15.3 ติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่ม และติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
15.4 มีการประชาสัมพันธ์ถนนฅนเดินขอนแก่น ให้ผู้ประกอบการได้รู้จักมากขึ้น
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
1. ควรเปิดพื้นที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้นาสินค้าที่ผลิตขึ้นเองใน
ชุมชน ที่มีการรับรองแล้วว่าเป็นของดีประจาชุมชน นั้น ๆ เข้ามาจาหน่ายในถนนฅนเดินขอนแก่น โดย
ไม่ต้องมาจั บฉลาก แต่ ต้องมีการบริหารจัดการ มีกฎ กติกาข้อตกลงร่วมกัน ในการที่จะนาสินค้ามา
จาหน่ายแต่ละสัปดาห์ 95 ชุมชนหมุ นเวียนกัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่นให้มีรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างแท้จริง
2. ควรนารายได้ที่ได้จากการจัดเก็บค่าเช่าแผงค้าในถนนฅนเดินขอนแก่น ที่จัดเก็บมาแล้ว
นาเข้าสานักการคลังนั้น ควรนางบประมาณส่วนนี้มาบริหารจัดการให้กลั บไปสู่พี่น้องประชาชน เพื่อ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ซึ่ง เป็นนโยบายของเทศบาลนครขอนแก่นอยู่แล้ว เช่น แทนที่จะเปิดแค่ตลาด
ถนนฅนเดิน เราสามารถใช้เงินรายได้ตรงนี้ไปเปิดตลาดแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการค้าขายให้กับพี่
น้องชุมชน ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างชัดเจนมากขึ้น เป็นการสร้างเป้าหมายเปิดมิติใน
การนารายได้ที่ได้จากการจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่ตรงนี้ แทนที่จะจัดเก็บค่าเช่ามาแล้วนาไปเข้าสานักการคลัง
อย่างเดียว แต่สามารถนางบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลับสู่พี่น้องประชาชนได้
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2. โครงการกองทุนตั้งตัว
1. ชื่อโครงการ กองทุนตั้งตัว
2. ผู้รับผิดชอบ
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : ส่วนพัฒนาชุมชน สานักสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกฤษณา ทัพซ้าย
ตาแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
3. สถานที่ดาเนินโครงการ พื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนา : ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ
AEC
4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึง แผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : -ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การยกระดับเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิ
ลุ่มน้าโขง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7. การเสริมสร้างทุนทางสังคม
ให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุ ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1 เพื่อจัดอบรมและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในเขต
√
เทศบาลนครขอนแก่น
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ที่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟูหรือต่อยอดกลุ่มอาชีพ
เดิมให้มีความยั่งยืนและสนับสนุนกลุ่มอาชีพใหม่ที่ผ่าน
กระบวนการคัดกรอง
3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการอย่างมีมาตรฐานให้ประชาชนในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น
4 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ การตลาด
ช่องทางการจัดจาหน่ายและอื่นๆ เกี่ยวข้อง
5 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน

ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
บรรลุ ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ
√

√

√
√

6. ระยะเวลาดาเนินงาน (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2, อยู่ระหว่างดาเนินการ ตอบ
ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 380 คน
ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 300 คน และกลุ่มอาชีพกองทุนตั้งตัว 80 คน (กรณีจัดซื้อจัด
จ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9)
8.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการฝึ
กอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สาธิตการทาธุงอีสานเพื่อประกอบ
อาชีพ”
8.2 วัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สาธิตการทาอาหารเพื่อประกอบ
อาชีพ” ประกอบด้วย 1.การทาน้าพริก (น้าพริกกุ้งเสียบ, น้าพริกเผา, น้าพริกปลาร้า) 2.ขนม
ไทย (ขนมเปียกปูน, ขนมต้ม, ขนมกล้วย, ขนมชั้น) 3.อาหารโต๊ะจีน (ออเดริฟ์, ห่อหมกทะเล,
ปลาทับทิมหนึ่งมะนาว, ผัดผัดรวมมิตร)
9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
( ) ดาเนินการเอง
(√) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
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10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบ
10.2 เสนอโครงการต่อนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อคัดกรองโครงการ
10.4 จัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/กลุ่มอาชีพ/ประชาชน/คณะกรรมการ พร้อมลงพื้นที่
คัดกรองอาชีพ
10.5 คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติกลุ่มอาชีพ
10.6 จัดอบรมกลุ่มอาชีพและวัสดุ-อุปกรณ์ในการฝึกอบรม/ประกอบอาชีพ
10.7 ติดตามและประเมินผลโครงการเป็นระยะ
11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการ และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ
(ก) และ (ข))
ตัวชี้วัด
(ก)

ค่าเป้าหมาย
(ข)

ผลที่ได้รับ
(ค)

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ)

1.จัดอบรมและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น
2.พัฒนาช่องทางการจัดจาหน่าย ผลิตภัณฑ์
ชุมชน สินค้า และบริการ
3.ออกร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

5 หลักสูตร

5 หลักสูตร

100

2 ช่องทาง

2 ช่องทาง

100

13 กลุ่ม

17 กลุ่ม

130.76

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
รวมงบประมาณ
งบประมาณมาจาก
ได้รับการอนุมัติ
(ง)
ของโครงการ
(ข)
(ก)
(ค)
แหล่งงบ จานวนเงิน หมวด จานวนเงิน
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล 250,000
250,000
235,660
94.26
13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
-ไม่มี14. ปัญหาอุปสรรค :
14.1 การรวมกลุ่มไม่ยั่งยืน ขาดการบริหารจัดการกลุ่ม
14.2 ระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณไม่ อ าจสนองตอบความต้ อ งการของประชาชนใน
การขอรับสนับสนุนงบประมาณ เช่น เงินงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์
14.3 สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเป้าหมายการดาเนินงานเป็นเพียงอาชีพเสริม
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14.4 กระบวนผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่ได้มาตรฐานตามหลักสากล
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
15.1 ส่งเสริ มให้มีช่ องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุมชนมากขึ้น ทั้ง ที่เ ป็นสถานที่ประจา และ
แบบซื้อขายออนไลน์
15.2 ส่งเสริมให้เกิดการร่วมกลุ่ม และหาแนวทางให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น
15.3 มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

4848

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนคร
แห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมด้านถนนและทางเท้าในเทศบาลนครขอนแก่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมด้านถนนและทางเท้าในเทศบาลนครขอนแก่น
2. ผู้รับผิดชอบ
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : สานักการช่าง
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายทศพล วงศ์อาษา
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการสานักการช่าง
วันที่รายงาน 30 กันยายน 2562
3. สถานที่ดาเนินโครงการ พื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น และแผนอืน่ ๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 4.พัฒนาระบบ logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้
เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอาศัย
แนวทางการพัฒนา : มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี เพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่
อาศัยและการลงทุน
4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึง แผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ
โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม
(equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : .................................................................................
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย / ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
บรรลุ ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ
เพื่อก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมให้เป็นถนน
√
ที่ได้มาตรฐานและสะดวกต่อการสัญจรไปมา
วัตถุประสงค์ของโครงการ
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6. ระยะเวลาดาเนินการ (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 – 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1)
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 1 มกราคม 2562- 30 กันยายน 2562
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 มกราคม 2562
6.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี)
.
6.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดาเนินงานคิดเป็น
6.4.1 ดาเนินการสาเร็จแล้ว 24 โครงการ (72.73%)
6.4.2 อยู่ระหว่างดาเนินการ 8 โครงการ (24.24%)
6.4.3 ยกเลิก 1 โครงการ (3.03%)
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน - คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

คน

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9)
- ไม่มี9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
( ) ดาเนินการเอง ( √ ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 ประกาศสอบราคาสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ
10.2 ผู้รับจ้างดาเนินการตามสัญญา และให้แล้วเสร็จตามกาหนด
10.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง
10.4 ทาเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง
11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ในระหว่างดาเนินการ และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ
(ก) และ (ข) )
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ได้รับ
เปรียบเทียบค่า
(ก)
(ข)
(ค)
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ)
72.73%
-ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินโครงการ
โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมด้านถนนและทาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า จานวน 24 โครงการ
-อยู่ระหว่างดาเนินการ
ร้อยละ 100
เท้าในเขตเทศบาลนคร
จานวน 8 โครงการ
ขอนแก่น แล้วเสร็จทั้งหมด
-ยกเลิก จานวน 1 โครงการ
ภายในปีงบประมาณ
“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
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12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) )
เบิกจ่ายจริง
รวม
งบประมาณที่ได้รับการ มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
(ง)
งบประมาณ
งบประมาณมาจาก
อนุมัติ
ของโครงการ
(ข)
(ก)
จานวนเงิน
คิดเป็นร้อยละ
(ค)
แหล่งงบ จานวนเงิน
หมวด จานวนเงิน
เงินรายได้ 45,273,000
45,273,000 35,262,583.35
77.89
เทศบาล
13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
-ยกเลิก จานวน 1 โครงการ เนื่องจากใช้งบวัสดุดาเนินการ
14. ปัญหาอุปสรรค
-เนื่องจากเป็นชุมชนเมือง และถนนส่วนมากที่ทาการก่อสร้าง มีรถสัญจรไปมาเป็นจานวนมาก
ทาให้ส่งผลกระทบกับผู้ใช้รถใช้ถนน และในการก่อสร้าง ต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง ทาให้ ล่ า ช้ า
และไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป
-กาชับช่างควบคุมงานให้เข้มงวดเรื่องการควบคุมงานและประชุมกวดขันติดตามผลการก่อสร้าง
รายสัปดาห์ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
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2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมด้านถนนและทางเท้าในเขตเทศบาล
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมด้านถนนและทางเท้าในเขตเทศบาล
2. ผู้รับผิดชอบ
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : สานักการช่าง
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายทศพล วงศ์อาษา
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการสานักการช่าง
วันที่รายงาน 30 กันยายน 2562
3. สถานที่ดาเนินโครงการ พื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 4.พัฒนาระบบ logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็น
นครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอาศัย
แนวทางการพัฒนา : มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี เพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่
อาศัยและการลงทุน
4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย (GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึง
แผน
ที่คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิงชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : ………………………………………………………….
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุ ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ
เพื่อก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมให้เป็นถนนที่ 
ได้มาตรฐานและสะดวกต่อการสัญจรไปมา
6. ระยะเวลาดาเนินงาน (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 อยู่ระหว่างดาเนินการ ตอบ
ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 1 มกราคม 2562- 30 กันยายน 2562
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 มกราคม 2562
6.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี)
.
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6.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดาเนินงานคิดเป็น
6.4.1 ดาเนินการสาเร็จแล้ว 24 โครงการ(72.73%)
6.4.2 อยู่ระหว่างดาเนินการ 8 โครงการ(24.24%)
6.4.3 ยกเลิก 1 โครงการ(3.03%)
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน - คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) - คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง
(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9)
-ไม่มี9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
( ) ดาเนินการเอง
(√) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 ประกาศสอบราคาสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ
10.2 ผู้รับจ้างดาเนินการตามสัญญา และให้แล้วเสร็จตามกาหนด
10.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง
10.4 ทาเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง
11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการและไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ
(ก) และ (ข))
ตัวชี้วัด
โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมด้านถนนและทาง
เท้าในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น แล้วเสร็จทั้งหมด
ภายในปีงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

ดาเนินโครงการแล้วเสร็จ -ดาเนินการแล้วเสร็จ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 จานวน 24 โครงการ
-อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 8 โครงการ
-ยกเลิก จานวน 1
โครงการ

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

เปรียบเทียบ
เป้าหมาย / ผล
ที่ได้รับ (ร้อยละ)

72.73%
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12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
รวมงบประมาณ
งบประมาณมาจาก
ได้รับการอนุมัติ
(ง)
ของโครงการ
(ข)
(ก)
(ค)
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
แหล่งงบ จานวนเงิน หมวด จานวนเงิน
45,273,000
45,273,000 35,262,583.35 77.89
เงิน
รายได้
เทศบาล
13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
-ไม่มี14. ปัญหาอุปสรรค :
-เนื่องจากเป็นชุมชนเมือง และถนนส่วนมากที่ทาการก่อสร้าง มีรถสัญจรไปมาเป็นจานวนมาก
ทาให้ส่งผลกระทบกับผู้ใช้รถใช้ถนน และในการก่อสร้าง ต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง ทาให้ล่าช้า
และไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
-กาชับช่างควบคุมงานให้เข้มงวดเรื่องการควบคุมงานและประชุมกวดขันติดตามผลการก่อสร้าง
รายสัปดาห์ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
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3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
1. ชื่อ โครงการ : ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
2. ผู้รับผิดชอบ
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : สานักการช่าง
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายทศพล วงศ์อาษา
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการสานักการช่าง
วันที่รายงาน 30 กันยายน 2562
3. สถานที่ดาเนินโครงการ พื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น และแผนอืน่ ๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 4.พัฒนาระบบ logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้
เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอาศัย
แนวทางการพัฒนา : มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ที่อยู่อาศัยและการลงทุน
4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ
โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม
(equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : .................................................................................
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย / ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุ ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ
เพื่อก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในเขต √
เทศบาลนครให้เกิดความสวยงาม
6. ระยะเวลาดาเนินการ (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 – 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1)
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 1 มกราคม 2562- 30 กันยายน 2562
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 มกราคม 2562
6.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี)
.
“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
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6.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดาเนินงานคิดเป็น
6.4.1 ดาเนินการสาเร็จแล้ว 2 โครงการ ( 50 % )
6.4.2 อยู่ระหว่างดาเนินการ 2 โครงการ ( 50 % )
6.4.3 ยกเลิกโครงการ - โครงการ (0%)
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน - คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี)
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง
(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

-

คน

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9)
-ไม่ม-ี
9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
( ) ดาเนินการเอง
(√) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 ประกาศสอบราคาสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ
10.2 ผู้รับจ้างดาเนินการตามสัญญา และให้แล้วเสร็จตามกาหนด
10.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง
10.4 ทาเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง
11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ในระหว่างดาเนินการ และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ
(ก) และ (ข) )
เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ได้รับ
ผลที่ได้รับ
(ก)
(ข)
(ค)
(ร้อยละ)
โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ดาเนินโครงการแล้วเสร็จ -ดาเนิน การส าเร็จ แล้ ว
50 %
ซ่อมแซมอาคารในเขตเทศบาล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 2 โครงการ
-อยู่ระหว่างดาเนินการ
นครขอนแก่น แล้วเสร็จทั้งหมด
ภายในปีงบประมาณ
2 โครงการ
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12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) )
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
รวม
เบิกจ่ายจริง
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณมาจาก
งบประมาณ
(ง)
(ก)
(ข)
ของโครงการ
(ค)
แหล่งงบ
จานวนเงิน
หมวด จานวนเงิน
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
เงินรายได้
34,668,000
34,668,000 792,000
2.28
เทศบาล
13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
-ไม่ม-ี
14. ปัญหาอุปสรรค :
-การพิจารณารูปแบบรายการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจใช้เวลาพอสมควร ทาให้การดาเนินการ
ล่าช้า
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
-หาข้อสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเร่งรัดติดตามการทางาน
รายไตรมาส
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4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
2. ผู้รับผิดชอบ
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : สานักการช่าง
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายทศพล วงศ์อาษา
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการสานักการช่าง
วันที่รายงาน 30 กันยายน 2562
3. สถานที่ดาเนินโครงการ พื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น และแผนอืน่ ๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 4.พัฒนาระบบ logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้
เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอาศัย
แนวทางการพัฒนา : มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี เพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่
อาศัยและการลงทุน
4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึง แผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ
โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม
(equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : .................................................................................
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย / ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่นให้เกิดความสวยงาม

ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
บรรลุ ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ
√

6. ระยะเวลาดาเนินการ (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 – 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1)
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 1 มกราคม 2562- 30 กันยายน 2562
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 มกราคม 2562
6.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี)
.
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6.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดาเนินงานคิดเป็น
6.4.1 ดาเนินการสาเร็จแล้ว 4 โครงการ ( 57.14 %)
6.4.2 อยู่ระหว่างดาเนินการ 3 โครงการ ( 42.86 %)
6.4.3 ยกเลิกโครงการ 0 โครงการ (0%)
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน - คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

คน

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9)
- ไม่มี9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
( ) ดาเนินการเอง ( √ ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 ประกาศสอบราคาสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ
10.2 ผู้รับจ้างดาเนินการตามสัญญา และให้แล้วเสร็จตามกาหนด
10.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง
10.4 ทาเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง
11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ในระหว่างดาเนินการ และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ
(ก) และ (ข) )
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ได้รับ
เปรียบเทียบค่า
(ก)
(ข)
(ค)
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ)
57.4 %
โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิ ดาเนินโครงการแล้วเสร็จ -ดาเนิน การส าเร็จ แล้ ว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 4 โครงการ
ทัศน์ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น แล้วเสร็จทั้งหมด
-อยู่ระหว่างดาเนินการ
ภายในปีงบประมาณ
3 โครงการ
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12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) )
เบิกจ่ายจริง
งบประมาณที่ได้รับการ มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) รวมงบประมาณ
(ง)
ของโครงการ
งบประมาณมาจาก
อนุมัติ
(ค)
(ข)
(ก)
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
แหล่งงบ จานวนเงิน
หมวด จานวนเงิน
เงินรายได้ 20,768,000
20,768,000 698,489.22
3.36
เทศบาล
13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
-ไม่มี14. ปัญหาอุปสรรค
14.1 ขาดการเร่งรัดติดตาม
14.2 การพิจารณาในข้อระเบียบและกฎหมาย
14.3 ขาดผู้สนใจยื่นข้อเสนอ
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป
-ควรยึดระเบียบฯและถือปฏิบัติให้ถูกต้องพร้อมติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
1.โครงการชุมชน วัด ร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง
1. ชื่อโครงการ ชุมชน วัด ร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววันชนกน์ บริกูล
ตาแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ
3. สถานที่ดาเนินโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่นแผนที่คานึงถึงมิติหญิงชายและแผนอื่นๆเช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ: (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา : เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่า(Low Carbon City)
4.2 แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3 แผนอื่นๆ(ระบุ) : ………………………………………………………….
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุ ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1 เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนาไปกาจัดใน
√
ชุมชนและวัดเป้าหมาย
2 เพื่อส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
√
ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนและวัด
3 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการลด
√
ปริมาณขยะ
4 เพื่อพัฒนาการจัดการขยะในชุมชนสู่การ
√
เป็นชุมชนปลอดขยะ
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6. ระยะเวลาดาเนินงาน
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2562 เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุด กันยายน 2562
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุด กันยายน 2562
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน 23 คนจานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 150 คน
ประกอบด้วยกลุ่ม ชุมชน 95 ชุมชน และวัด 10 แห่ง
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้าม
ไปตอบ ข้อ 9)
-ไม่มี9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
( )ดาเนินการเอง
( √ ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 ค้นหาเครือข่ายวัด/ชุมชนผู้สนใจ
10.2 เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ระดมความคิดเห็น ค้นหาปัญหา/สนับสนุนและติดตาม
10.3 ศึกษาสถานการณ์ขยะของชุมชน
10.4 จัดอบรมหลักสูตรการคัดแยกขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะ
10.5 จัดทาแผนแบบมีส่วนร่วมและเลือกวิธีที่จัดการขยะเหมาะสม
10.6 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และสาธิตแนวทางปฏิบัติทั้งเครือข่าย
10.7 ออกติดตาม นิเทศ เป็นระยะ
10.8 เครือข่ายเก่า ชุมชน และวัด ต่อยอดขยายผลเพิ่มกิจกรรม และส่งเสริมให้ ทาต่อเนื่อง
10.9 พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ
10.10 จัดประชุมให้ความรู้แลก เปลี่ยนประสบการณ์
11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ(อยู่ระหว่างดาเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน
และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้รับ เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับ
(ก)
(ข)
(ค)
ผลที่ได้รับ (ร้อยละ)
1. ชุมชนเครือข่าย 33 แห่ง
33 ชุมชน 95 ชุมชน
287.88
2. วัดเครือข่ายเก่า 14 แห่ง
14 แห่ง
14 แห่ง
100
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12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
เบิกจ่ายจริง
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
รวมงบประมาณ
งบประมาณมาจาก
(ง)
(ก)
ของโครงการ
(ข)
(ค)
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
แหล่งงบ
จานวนเงิน
หมวด จานวนเงิน
เทศบัญญัติ
75,000
75,000
72,565
96.75
รายจ่ายปี 2562
13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
-ไม่ม-ี
14. ปัญหาอุปสรรค :
14.1 ชุมชนที่มีครอบครัวร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์หลังจากรับคอกปุ๋ยหมักพอเพียงไปแล้ว
ยังไม่มีการเริ่มคัดแยกขยะอินทรีย์ เจ้าหน้าที่จะต้องเพิ่มรอบการติดตามและให้ความรู้ต่อไป
14.2 ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ/แยกขยะตามหลัก 3Rs มักจะเป็น
กลุ่มผู้สูงวัย กรรมการชุมชน ไม่มีกลุ่มวัยทางาน วัยรุ่นมาร่วมกิจกรรม
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
-มีการติดตามให้ความรู้ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ครอบคลุมมากขึ้น
ปรับเปลี่ยนวิธีการหรือเพิ่มกลยุทธ์การณรงค์ให้ความรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มอายุมากขึ้น
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2.โครงการจัดการขยะอันตราย
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดการขยะอันตราย
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววันชนกน์ บริกูล
ตาแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ
3. สถานที่ดาเนินโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่นแผนที่คานึงถึงมิติหญิงชายและแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ: (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา : เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่า(Low Carbon City)
4.2 แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3 แผนอื่นๆ(ระบุ) : ………………………………………………………….
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ที่
1

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะอันตรายจาก

ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
บรรลุ

ไม่บรรลุ

สาเหตุที่ไม่บรรลุ

√

ต้นทาง
2

ลดปริมาณขยะที่ถูกนาไปกาจัดยังสถานที่ฝังกลบ

√

3

ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนของขยะ
อันตราย

√
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6. ระยะเวลาดาเนินงาน
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2561 เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุดกันยายน 2562
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุด กันยายน 2562
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน - คนจานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ - คน
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้(กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้าม
ไปตอบ ข้อ 9)
-ไม่มี9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
( ) ดาเนินการเอง
( √ ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 รณรงค์คัดแยกขยะอันตราย
10.2 ตั้งวางถังคัดแยกขยะอันตราย
10.3 จัดเก็บขยะอันตราย และบันทึกข้อมูลปริมาณขยะอันตราย
10.4 เก็บรวบรวมไว้ ห้องเก็บขยะอันตราย
10.5 รายงานผลการดาเนินการโครงการฯ ทุก ๓ เดือน
10.6 ส่งกาจัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ(อยู่ระหว่างดาเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน
และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))
ตัวชี้วัด
(ก)
1. มีถังคัดแยกขยะในชุมชน
2. ลดปริมาณขยะที่ถูกนาไปกาจัดยังสถานที่ฝังกลบ
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ค่าเป้าหมาย
(ข)

ผลที่ได้รับ
(ค)

95 แห่ง

73 แห่ง

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผล
ที่ได้รับ (ร้อยละ)
76.84

ไม่น้อยกว่า 4 ตัน

3.7 ตัน

92.5
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12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
งบประมาณที่
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
รวมงบประมาณ
ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณมาจาก
ของโครงการ
(ก)
(ข)
(ค)
แหล่งงบ จานวนเงิน หมวด จานวนเงิน
99,000
99,000
เทศบัญญัติ
รายจ่ายปี
2562

เบิกจ่ายจริง
(ง)
จานวนเงิน
98.116.50

คิดเป็นร้อยละ
99.11

13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
-ไม่ม-ี
14. ปัญหาอุปสรรค :
14.1 การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง
14.2 ถังคัดแยกขยะไม่เพียงพอ
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
15.1 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น
15.2 จัดหาถังคัดแยกขยะเพิ่มขึ้น ( โดยสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับ งบประมาณ
สนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจึงได้จัดทาชุดสถานีคัดแยกขยะเพื่อให้ความรู้
การคัดแยกขยะในชุมชน จานวน 50 สถานี โดยมีตู้คัดแยะแยก 4 ประเภท (ขยะทั่วไป
ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะอินทรีย์) ซึ่งจะทาให้มีบริการจุดคัดแยกขยะพร้อมกับให้
ความรู้ประชาชนคัดแยะมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะดาเนินการตั้งวางในชุมชนภายในเดือนตุลาคม 2562
นี้
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3. โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ
1. ชื่อโครงการ คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน สานักการช่าง สานักปลัดเทศบาล และสานักการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิรินารถ เทียมไธสง
ตาแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
3. สถานที่ดาเนินโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่นแผนที่คานึงถึงมิติหญิงชายและแผนอื่นๆเช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ: (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา : เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่า(Low Carbon City)
4.2 แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3 แผนอื่นๆ(ระบุ) : ………………………………………………………….
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุ ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1 เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเขตพื้นที่เทศบาล
√
และพื้นที่เครือข่าย
2 เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกใน
√
เขตเทศบาลและพื้นที่เครือข่าย
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ที่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ชุมชน
นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน
เอกชน เข้าใจ เข้าถึง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน และการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น

ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
บรรลุ ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ
√

6. ระยะเวลาดาเนินงาน
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2562 เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุดกันยายน 2562
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุด.กันยายน 2562
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน 80 คนจานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 500 คน
ประกอบด้วยกลุ่ม ชุมชน 95 ชุมชน วัด 10 แห่ง โรงเรียน 11 แห่ง และหน่วยงานราชการ 10 แห่ง
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้าม
ไปตอบ ข้อ 9)
-ไม่มี9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
( ) ดาเนินการเอง
( √ ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 คณะทางานแต่ละยุทธศาสตร์จัดประชุมเพื่อวางแผนงาน กาหนดกิจกรรม/โครงการ ที่จะ
ขับเคลื่อนและพัฒนาต่อยอด
10.2 จัดประชุม อบรมพัฒนาองค์ความรู้ของเครือข่าย (ชุมชน ประชาชน สถานศึกษาทั้งในและ
นอกสังกัดเทศบาล สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ หน่วยงาน/องค์กรเอกชน ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น)
10.3 จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักและสร้างจิตสานึกร่วมกับเครือข่าย (ชุมชน ประชาชน
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดเทศบาล สถานประกอบการ หน่วยงาน
ราชการ หน่วยงาน/องค์กรเอกชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น) ในการลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจก ลดภาวะโลกร้อน และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จานวน ๓ ครั้งต่อปี
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10.4 คณะทางานดาเนินการโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์
สังคมแห่งต้นไม้ ยุทธศาสตร์สังคมไร้มลพิษ ยุทธศาสตร์สังคมพิชิตพลังงาน ยุทธศาสตร์สังคมที่มี
การบริโภคอย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์สังคมรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว
10.5 จัดประชุมสรุปผลการดาเนินงานและความก้าวหน้าในการดาเนินงานประจาเดือนละ 1 ครั้ง
10.6 บันทึกและรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ทุกเดือน
10.7 สรุปผลการดาเนินงานและประเมินผล รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร
11 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ(อยู่ระหว่างดาเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน
และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))
ตัวชี้วัด
(ก)
ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลง จากการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในประเภท 1 (ทางตรง) ร้อยละ 17
(เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2561)

ค่าเป้าหมาย
(ข)

ผลที่ได้รับ
(ค)

7,993.59

20,425.25

tonCO2e

tonCO2e

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผล
ที่ได้รับ (ร้อยละ)
100

12 ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
รวมงบประมาณ
งบประมาณมาจาก
ได้รับการอนุมัติ
(ง)
ของโครงการ
(ข)
(ก)
(ค)
แหล่งงบ
จานวนเงิน หมวด จานวนเงิน
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
เทศบัญญัติ
100,000
100,000
95,952.50
95.95
รายจ่ายปี 2562
13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
-ไม่มี14. ปัญหาอุปสรรค :
-มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและทางานหลายกิจกรรม ทาให้ขาดการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
15 ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
-มีการประชุมติดตามงานทุกเดือน
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4. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
1. ชื่อโครงการ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิภาวดี บุตตะโยธี
ตาแหน่ง. นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
3. สถานที่ดาเนินโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่นแผนที่คานึงถึงมิติหญิงชายและแผนอื่นๆเช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ: (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา : เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่า(Low Carbon City)
4.2 แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3 แผนอื่นๆ(ระบุ) : ………………………………………………………….
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ที่
1

2

3

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขพิทักษ์สิ่งแวดล้อม มี
ความรู้ ความเข้าใจ มีแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนา
ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขพิทักษ์สิ่งแวดล้อม มี
การรับรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ในการแนว
ทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาด
ปลอดภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชน

ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
บรรลุ ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ
√

√

√
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6. ระยะเวลาดาเนินงาน
6.3 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2562 เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุดกันยายน 2562
6.4 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุด กันยายน 2562
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน 19 คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 500 คน
ประกอบด้วยกลุ่ม ชุมชน 90 ชุมชน
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้าม
ไปตอบ ข้อ 9)
-ไม่มี9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
( ) ดาเนินการเอง
( √ ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 จัดกิจกรรมนิทรรศการการแสดงผลงานด้านการจัดการขยะและกระบวนการดูแล พัฒนา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
10.2 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน (ชุมชนปลอดขยะและการพัฒนาความเข็มแข็ง
ภาคประชาชน)
10.3 จัดการประชุมแลกเปลี่ยนและติดตามผลการปฏิบัติงานทุก 3 เดือน
11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบนั และไม่ได้ดาเนินการ
ให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))
ตัวชี้วัด
(ก)
1. ผู้เข้ารับการอบรม
2. แบบทดสอบความรู้หลังอบรม

ค่าเป้าหมาย
(ข)

ผลที่ได้รับ
(ค)

500 คน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

500 คน
86.20
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เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผล
ที่ได้รับ (ร้อยละ)
100
107.75
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12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณที่
รวม
เบิกจ่ายจริง
งบประมาณมาจาก
ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณ
(ง)
(ข)
(ก)
ของโครงการ
(ค)
แหล่งงบ
จานวนเงิน หมวด จานวนเงิน
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
เทศบัญญัติ
65,400
65,400
65,220
99.72
รายจ่ายปี 2562
13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
-ไม่ม-ี
14. ปัญหาอุปสรรค :
14.1. มีการปรับเปลี่ยนผู้นาชุมชน ทาให้ไม่สามารถดาเนินการต่อเนื่องในบางชุมชนได้
14.2. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและทางานหลายกิจกรรม ทาให้ขาดการตรวจ
ชุมชน
14.3. อาสาสมัครไม่เพียงพอและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
15.1. มอบหมายภารกิจงานให้พอดีกับบุคลากร
15.2. ปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมตามวิถีของแต่ละชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
1. โครงการประชุมประจาเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
1. ชื่อ โครงการประชุมประจาเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครขอนแก่น
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววนารัตน์ คงคา
ตาแหน่ง หัวหน้างานสาธารณสุขชุมชน
3. สถานที่ดาเนินโครงการ. ห้องประชุมเป็งจาล/ ห้องประชุมโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(Healthy City)
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมเอื้ออาทร
4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : ………………………………………………………….
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุ ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1 เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนมี
√
การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2 เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อมูล องค์ความรู้
√
ให้ อสม.ได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง ทันเวลา
และทั่วถึง
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6. ระยะเวลาดาเนินงาน (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2561 เริ่ม ตุลาคม สิ้นสุด กันยายน 2562
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุด กันยายน 2562
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน 9 คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 200 คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง - (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงานมีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)
-ไม่มี9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
( ) ดาเนินการเอง
( √ ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 จัดให้มีการประชุมความรู้วิชาการประจาเดือน
10.2 การจัดทาหนังสือเชิญประชุม
10.3 กาหนดวาระการประชุม และเตรียมลงทะเบียน
10.4 จองห้องประชุม/เตรียมสถานที่ประชุม
10.5 จัดซื้อจัดจ้างทาอาหาร
10.6 ประสานองค์ความรู้ จากส่วนงาน กอง สานักและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนาเสนอในการ ประชุม
อย่างต่อเนื่อง ทันเวลาและทั่วถึง
10.7 จัดวาระในการนาเสนอข่าวสาร ข้อมูล องค์ความรู้ จากส่วนงาน กอง สานักและ หน่วยงาน
อื่นๆในการประชุม
10.8 สรุปรายงานการประชุม
10.9 ประเมินการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล องค์ความรู้ จากการประชุม
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11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการ และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก)
และ (ข))
ตัวชี้วัด
(ก)
1) ผลลัพธ์
เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนมี
การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบ
ข่าวสาร ข้อมูล องค์ความรู้ ให้ อสม. ได้
รับรู้อย่างต่อเนื่อง ทันเวลาและทั่วถึง
2) ผลผลิต
2.1จัดให้มีการประชุมประจาเดือน
2.2 ประสานข่าวสาร ข้อมูล องค์ความรู้
จากส่วนงาน กอง สานักและหน่วยงานอื่นๆ
เพื่อนาเสนอในการประชุม อย่างต่อเนื่อง
ทันเวลาและทั่วถึงร้อยละของข่าวสาร
ข้อมูลและองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับ อสม.
ที่ได้ประสานนาเสนอในการประชุมอย่าง
ต่อเนื่อง ทันเวลาและทั่วถึง

ค่าเป้าหมาย
(ข)

ผลที่ได้รับ
(ค)

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ)

มีการร่วมแลกเปลี่ยน ร้อยละของข่าวสาร
เรียนรู้และรับทราบ ข้อมูลและองค์ความรู้
ข่าวสาร ข้อมูล องค์ ทีเ่ กี่ยวข้องกับ อสม.
ได้นาเสนอในการ
ความรู้ ให้ อสม.
ประชุม

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95

จานวนครั้งของการ ร้อยละของตัวแทน
จัดประชุม 12 ครั้ง อสม.ในชุมชนเข้าร่วม
ประชุม

ร้อยละ 100

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณที่
รวม
เบิกจ่ายจริง
งบประมาณมาจาก
ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณ
(ง)
(ข)
(ก)
ของโครงการ
(ค)
แหล่งงบ
จานวนเงิน หมวด จานวนเงิน
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
สานักการ
416,500
416,500
416,033
99.88
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
-ไม่มี14. ปัญหาอุปสรรค :
14.1 กรณีห้องประชุมไม่ว่าง
14.2 ต้องเตรียมห้องในการจัดประชุม
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15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
15.1 ต้องมีห้องประชุมสารอง
15.2 บริหารการใช้งบประมาณวัสดุสานักงาน
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2. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง
1. ชื่อ โครงการ โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง
2. ผู้รบั ผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยบริการ
สาธารณสุขทั้ง 10 แห่ง
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน สานักสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางวราภรณ์ บุญศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
3. สถานที่ดาเนินโครงการ ชุมชนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(Healthy City)
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมเอื้ออาทร
4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : ………………………………………………………….
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุ ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ
√
- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ
1 ความครอบคลุมในการจัดเก็บข้อมูล
ตอบคาถาม
พื้นฐาน
- ประชากรเป้าหมายที่พบในช่วง
- จานวนครัวเรือนที่สารวจไม่น้อยกว่า
สารวจไม่สามารถให้ข้อมูลได้
20,000 ครัวเรือน (จานวนครัวเรือนที่
- ข้อมูลที่จัดเก็บได้ไม่มีความสมบูรณ์
จัดเก็บได้ทั้งหมด 12,483 ครัวเรือน)
√
2 ความถูกต้องของข้อมูลที่สามารถนามา
วิเคราะห์ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
แบบสอบถาม
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6. ระยะเวลาดาเนินงาน (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 15 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 มกราคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน 500 คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 12,483 คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง ประชาชนทั่วไป (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงานมีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)
8.1 แบบจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
8.2 โปรแกรมบันทึกข้อมูล จปฐ.
9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
( √ ) ดาเนินการเอง ( ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
10.2 จัดประชุมหารือแนวทางการดาเนินงานโครงการกับคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10.3 จัดประชุมชี้แจงโครงการและขอความร่วมมือจากแกนนาชุมชน
10.4 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงานโครงการ
10.5 จัดทาแผนที่ชุมชนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการสารวจข้อมูลพื้นฐาน
10.6 จัดอบรมการจัดเก็บข้อมูลและชี้แจงโครงการแก่ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้ตรวจสอบข้อมูล
10.7 จัดกิจกรรมรณรงค์“เดือนแห่งการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน” เพื่อสร้างความร่วมมือแก่
ประชาชนในพื้นที่ โดยยึดพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข / ศูนย์แพทย์เป็นเป้าหมายในการ
ดาเนินงาน
10.8 ติดตามนิเทศ ให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหาการจัดเก็บข้อมูล
10.9 บันทึกข้อมูลในโปรแกรมการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน / และติดตามนิเทศการบันทึกข้อมูล
10.10 จัดประชุมสรุปผล วิเคราะห์และส่งข้อมูลคืนชุมชน
10.11 จัดทาเอกสารรายงานผลโครงการ และข้อเสนอแนะจากการประชุม มอบให้กับหน่วยงาน
หลักเพื่อพิจารณายกระดับและแก้ไขปัญหาตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์
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11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการ และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก)
และ (ข))
ตัวชี้วัด
(ก)
1. ความครอบคลุมในการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน
- จานวนครัวเรือนที่สารวจและบันทึกลง
โปรแกรมออนไลน์
2. ความถูกต้องของข้อมูลที่สามารถนามา
วิเคราะห์ผล
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของแบบสอบถาม
3. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน
- จานวนอาสาสมัครสาธารณสุข/กรรมการ
ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 500 คน
- จานวนหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม (แห่ง)

ค่าเป้าหมาย
(ข)

ผลที่ได้รับ
(ค)

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ)

20,000 ครัวเรือน

12,483
ครัวเรือน

62.415 %

ร้อยละ 90

ร้อยละ 90

100 %

> 500

500

100 %

12

12

100 %

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
งบประมาณที่
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
รวม
เบิกจ่ายจริง
ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณมาจาก
งบประมาณ
(ง)
(ก)
(ข)
ของโครงการ
(ค)
แหล่งงบ
จานวนเงิน หมวด จานวนเงิน
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล
188,000
188,000 163,024.80 86.72%
13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
13.1 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมจากส่วนกลาง ทาให้ระยะเวลาล่วงเลย
13.2 ชุมชนมีการดาเนินการเรื่องไทยนิยมยั่งยืน และกระบวนการแผนดาเนินการเสร็จเรียบร้อย
ก่อนการประมวลผลข้อมูลแล้วเสร็จ
14. ปัญหาอุปสรรค :
14.3 ได้ข้อมูลพื้นฐานระดับครัวเรือนและชุมชน ไม่ครบถ้วน มีคุณภาพน้อย
14.4 ผู้นาชุมชน อาสาสมัครชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการจัดทา
แผนงานโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เนื่องจากระยะเวลาไม่สอดคล้องกัน
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15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
15.1 เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่เป็น
รูปธรรม เห็นควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดเก็บ ใช้ประโยชน์และร่วมแก้ไขปัญหาตั้งแต่
เริ่มต้น
15.2 การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ควรเป็นการดาเนินงานผ่านผู้นาชุมชน
15.3 เห็นควรบูรณาการแผนร่วมทุกสานัก/กอง ในการจัดทา BIG DATA
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3. โครงการสาธารณสุขบริการสุขภาพเชิงรุก
1. ชื่อ โครงการ โครงการสาธารณสุขบริการสุขภาพเชิงรุก
2. ผู้รบั ผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยบริการ
สาธารณสุขทั้ง 10 แห่ง
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน สานักสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางวราภรณ์ บุญศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
3. สถานที่ดาเนินโครงการ ชุมชนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(Healthy City)
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมเอื้ออาทร
4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : ………………………………………………………….
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุ ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ
√
√
-หน่วยบ้านคาบอน ไม่ได้ดาเนินการ
1 เพื่อให้บริการสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชน
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และ
เนื่องจากให้บริการ โดย รพ.สต.
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
โนนท่อน เครือข่ายรพ.ขอนแก่น
กาจัดขยะของเทศบาลนครขอนแก่น
2 เพื่อจัดหน่วยปฐมพยาบาลแก่หน่วยงาน
√
ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลนครขอนแก่น
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6. ระยะเวลาดาเนินงาน (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2562 เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน 40 คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 1,500 คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง ประชาชนทั่วไปที่เจ็บป่วย ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ผู้ที่มี
ความเสี่ยงโรคระบบทางเดินหายใจ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงานมีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)
- ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา โดยบูรณาการจากศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1,3,5
9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
( √ ) ดาเนินการเอง ( ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 ประชุมวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมา และกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
10.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
10.3 ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
10.4 ดาเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
10.5 จัดหาเวชภัณฑ์ต่างๆทีจาเป็นต้องใช้และร่วมออกให้บริการสุขภาพเชิงรุกในกลุ่มเป้าหมาย
10.6 จัดหน่วยบริการสุขภาพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการทิ้งขยะ ณ บ้านคาบอน
10.7 จัดหน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรมกีฬา งานประเพณี และงานประชุมอบรม สัมมนาต่างๆ
10.8 จัดหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ออกเยี่ยมชุมชนกรณีที่มีเหตุจาเป็น เช่น อุทกภัย, วาตภัย,
อัคคีภัย ฯลฯ
10.9 รายงานผลการดาเนินงาน และสารวจความพึงพอใจของประชาชน
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11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการ และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก)
และ (ข))
ตัวชี้วัด
(ก)

ค่าเป้าหมาย
(ข)

ผลที่ได้รับ
(ค)

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ)

1.จานวนครั้งของการจัดหน่วยปฐมพยาบาล
และหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชน (งานประเพณี งานทาบุญตัก
บาตร ภัยธรรมชาติ ฯลฯ)

ไม่น้อยกว่า 10 ครั้งต่อปี

65 ครั้ง

>100%

10 ครั้งต่อปี

ไม่ได้ดาเนินการ

0%

8 ครั้ง

8 ครั้ง

100%

2.จานวนครั้งของการออกหน่วยเคลื่อนที่
ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการกาจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาล
3.จานวนครั้งในการให้บริการสาธารณสุขเชิง
รุก ตรวจคัดกรองโรคทั่วไป โรคระบบ
ทางเดินหายใจ

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณที่
รวม
เบิกจ่ายจริง
งบประมาณมาจาก
ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณ
(ง)
(ข)
(ก)
ของโครงการ
(ค)
แหล่งงบ
จานวนเงิน หมวด จานวนเงิน
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล
50,000
50,000
40,000
80 %
13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
13.1 เนื่องจากพื้นที่ฝังกลบขยะบ้านคาบอน อยู่ในเขตบริการของ รพ.สต.โนนท่อน ซึ่งเป็นหน่วย
บริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่นเช่นเดียวกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1,3,5 และ
ความต้องการของคณะกรรมการไตรภาคี ต้องการการตรวจสุขภาพเชิงลึกเรื่องการได้รับผลกระทบ
จากโลหะหนัก ซึ่งตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น ไม่ได้สื่อสารความต้องการดังกล่าว กอปรกับหน่วย
บริการสาธารณสุขไม่มีศักยภาพในการตรวจดังกล่าว จึงไม่ได้ออกหน่วยบริการในปีงบประมาณ
2562 นี้
13.2 ในปีงบประมาณ 2563 เห็นควรหารือเรื่องการตรวจโลหะหนักในประชาชนผู้มีความเสี่ยง
โดยรอบบ่อขยะบ้านคาบอน ในระดับจังหวัดและศูนย์วิชาการ เบื้องต้น ได้สอบถามศูนย์
“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

83

83

วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น สามารถให้บริการตรวจโลหะหนักในเลือดได้ งบประมาณตัวอย่าง
ละ 1,200 บาทต่อชนิดโลหะหนัก
14. ปัญหาอุปสรรค :
14.1 ความยุ่งยากในการบริหารยานพาหนะในการปฏิบัติงาน
14.2 ประสบปัญหาในการจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่พร้อมเกือบทุกครั้ง โดยเฉพาะ
โต๊ะเก้าอี้ของหน่วยปฐมพยาบาลไม่ถูกจัดไว้ แม้จะแจ้งในที่ประชุมและ/หรือแจ้งส่วนตัวกับ
ผู้รับผิดชอบงาน
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
15.1 ขอให้มียานพาหนะสาหรับการออกหน่วยที่มีความเป็นมืออาชีพ เพราะมีอุปกรณ์บางตัวที่ต้อง
มีการเตรียมพร้อมให้บริการ เช่น เปลนอนพัก เก้าอี้เอนสบาย ฯลฯ
15.2 ขอให้กาหนดผังและจัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ที่พร้อมสาหรับการออกหน่วยฯ ในทุกงาน
15.3 ควรให้มีการบูรณาการแผนงานร่วมในพื้นที่หน่วยบริการทุกแห่งในเขตเทศบาล
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงสู่สากล
1. การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
1.ชื่อ โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น (การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD))
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11 แห่ง
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) สานักการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเปรมฤดี เจริญสว่าง
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
3. สถานที่ดาเนินโครงการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่7 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงสู่สากล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : ………………………………………………………….
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุ ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการจัด
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
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ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
บรรลุ ไม่บรรลุ สาเหตุที่ไม่บรรลุ
2 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน ครู และนักเรียน มีความเสมอภาค
เท่าเทียม ในการเรียนรู้ โดยไม่กาหนดชั้น
เรียน มีวิชาเรียนที่หลากหลายตามความ
ถนัด ตามความต้องการ ซึ่งสามารถนา
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันและประกอบ
อาชีพได้

3 เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริม ให้
โรงเรียนมีความคล่องตัวในการบริหารจัด
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ

4 เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพ

ที่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ระยะเวลาดาเนินงาน (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2561 เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน 100 คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 9,342 คน
ประกอบด้วย ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้าม
ไปตอบ ข้อ 9)
-ไม่มี9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
() ดาเนินการเอง ( ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
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10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 จัดประชุมเพื่อวางแผนและกาหนดแนวทางการดาเนินโครงการ
10.2 จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
103 ติดต่อประสานงาน
10.4 จัดทาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
10.5 ดาเนินโครงการตามกาหนดเวลา
10.6 ประเมินผลโครงการ
10.7 สรุปผลการจัดโครงการ
11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน
และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้รับ
(ก)
(ข)
(ค)
1. จานวนโรงเรียนที่พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
11 โรงเรียน 10 โรงเรียน
โรงเรียนเป็นฐานในการการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการ
9,342 คน
8,717 คน
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD)

เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย
กับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)
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12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
งบประมาณที่
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
เบิกจ่ายจริง
รวมงบประมาณ
ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณมาจาก
(ง)
ของโครงการ
(ก)
(ข)
(ค)
แหล่งงบ จานวนเงิน หมวด
จานวนเงิน
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
6,640,175
6,640,175
6,640,175
100
งบเงิน
อุดหนุน
จากกรม
ส่งเสริมฯ
13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
-ไม่มี14. ปัญหาอุปสรรค :
- เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับการจัดสรรเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
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87

87

โรงเรียนเป็นฐานในการการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในช่วง
เดือนกันยายน 2562 จึงทาให้สถานศึกษาในสังกัด ไม่สามารถดาเนินโครงการต่างๆ ภายใต้งบ
SBMLD ได้ทันในปีงบประมาณ โดยจะได้ดาเนินการได้ในปีงบประมาณ 2563 (ใช้งบปี 2562)
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
15.1 ควรมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
15.2 ควรมีเวทีนาเสนอผลการดาเนินงานตามโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียน ครูและนักเรียน
มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดี (นวัตกรรมทางการศึกษา)

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
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2. โครงการการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1. ชื่อ โครงการ : โครงการการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู,โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม,
โรงเรียนเทศบาลหนองแวง,โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) สานักการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเปรมฤดี เจริญสว่าง
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
3. สถานที่ดาเนินโครงการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่7 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงสู่สากล
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : ………………………………………………………….
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุ ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1 เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้กับเด็กและ

เยาวชนได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
ได้มาตรฐาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ให้กับนักเรียนในระดับสากล

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
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ที่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ส่งผลให้เกิด
ความคุ้นเคยและมีทัศนคติที่ดีในการเรียน
และใช้ภาษาอังกฤษ
3 เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานครูเทศบาลทั้ง
ด้านของภาษาอังกฤษและเทคนิควิธีการ
สอนแบบบูรณาการเพื่อให้การดาเนินการ
สอนเองอย่างมั่นใจ ทั้งนี้ครูต่างประเทศ
เป็นผู้สอนและให้ความช่วยเหลือ
4 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อให้กับนักเรียน
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ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
บรรลุ ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ






6. ระยะเวลาดาเนินงาน (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2562 เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน 100 คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 9,342 คน
ประกอบด้วย ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้าม
ไปตอบ ข้อ 9)
-ไม่มี9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
() ดาเนินการเอง ( ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 จัดประชุมเพื่อวางแผนและกาหนดแนวทางการดาเนินโครงการ
10.2 จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
10.3 ติดต่อประสานงาน
10.4 จัดทาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
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10.5 ดาเนินโครงการตามกาหนดเวลา
10.6 ประเมินผลโครงการ
10.7 สรุปผลการจัดโครงการ
11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน
และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))
ตัวชี้วัด
(ก)
ร้อยละของนักเรียนทีไ่ ด้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ค่าเป้าหมาย
(ข)

ผลที่ได้รับ
(ค)

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ)

9,342 คน

9,342 คน

100

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
รวมงบประมาณ
งบประมาณมาจาก
ได้รับการอนุมัติ
(ง)
ของโครงการ
(ข)
(ก)
(ค)
แหล่งงบ จานวนเงิน หมวด
จานวนเงิน
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
1,036,800
1,036,800
1,036,800
100
งบเงิน
รายได้
เทศบาล
13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
-ไม่มี14. ปัญหาอุปสรรค :
-จานวนครูต่างประเทศต่อจานวนนักเรียนในสังกัด 1 : 2000
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
-เพิ่มจานวนครูต่างประเทศอย่างน้อย โรงเรียนละ 1 แห่ง

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลนคร
1. ชื่อ โครงการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วมของ
เทศบาลนครขอนแก่น
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอานาจ
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน 1.สานักสวัสดิการสังคม 2. สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายโกวิทย์ กลุวิเศษ
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
3. สถานที่ดาเนินโครงการ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น และแผนอืน่ ๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต , ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : สร้างความเข็มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา : สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย (GENDER RESPONSIVE BUDGETING)
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : .................................................................................
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย / ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุ ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ
√
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน สู่การเสริมสร้างทักษะ
และเพิ่มเติมความรู้ในการขับเคลื่อนเมืองร่วมกัน
ภายใต้ภารกิจการรับถ่ายโอนภารกิจที่เทศบาลนคร
ขอนแก่นได้กระจายอานาจให้กับชุมชน ภายใต้
โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่
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วัตถุประสงค์ของโครงการ

2 เพื่อเพิ่มพูนทักษะ มุมมองและทัศนคติใหม่ๆ ให้กับ
ผู้นาชุมชน และประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
บรรลุ ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ
√

6. ระยะเวลาดาเนินการ (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2, อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 – 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1)
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2562 เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุด กันยายน 2562
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุด กันยายน 2562
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน จานวน 15 ชุมชน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี) 15
ชุมชน ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้
-ไม่มี9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
(√) ดาเนินการเอง

( ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................

10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน
10.2 นาเสนองบประมาณเพื่อขออนุมัติ
10.3 ดาเนินการตามแผนที่ได้กาหนดไว้
10.4 ดาเนินการบริหารจัดการ
10.5 ประชาสัมพันธ์โครงการ
10.6 ติดตามและประเมินผลพร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ
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11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ในระหว่างดาเนินการ และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก)
และ (ข) )
เปรียบเทียบค่า
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลที่ได้รับ
เป้าหมายกับผลที่
(ก)
(ข)
(ค)
ได้รับ (ร้อยละ)

พัฒนาศักยภาพในการ
พัฒนาตนเอง กระตุ้น
ภาวะผู้นาร่วมกันผ่าน
กระบวนการจิตปัญญา

1. ผู้เข้ารับการพัฒนามีการพัฒนา
ศักยภาพผู้นาชุมชน สู่การเสริมสร้าง
ทักษะและเพิ่มเติมความรู้ในการ
ขับเคลื่อนเมืองและชุมชน
2. ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะ
มุมมองและทัศนคติใหม่ๆ ในการ
พัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน และ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชน โดย
การแลกเปลี่ยนและผสมผสาน
แนวคิด ทัศนคติในการพัฒนาให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

-นาร่องผู้นาชุมชน 15
ชุมชนได้รับการพัฒนา
จานวน 19 ครั้ง

80%

-เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติในการเป็นภาวะ
ผู้นาเพื่อการพัฒนา
ชุมชนระดับหนึ่ง

70%

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) )
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
รวม
เบิกจ่ายจริง
(ก)
งบประมาณมาจาก
งบประมาณ
(ง)
(ข)
ของโครงการ
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
(ค)
แหล่งงบ
จานวนเงิน หมวด จานวนเงิน
50,000
50,000
47,250
94.50
ตามปีงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
2562
13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
-ไม่มี14. ปัญหาอุปสรรค :
-ไม่มี15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป
-ขยายกลุ่มเป้าหมายจากเดิมเป็นประธานชุมชนทั้ง 95 ชุมชน โดยให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายเช่น
กลุ่มเยาว์ชน กลุ่มวัยทางาน เพื่อให้เกิดความหลายหลายในการทางานกับชุมชน
“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

94 94

ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
โครงการจ้างศึกษาออกแบบการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยและภูมิทัศน์
โดยรอบลานพื้นที่บริเวณอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย
1. ชื่อ โครงการ โครงการจ้างศึกษาออกแบบการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยและภูมิทัศน์โดยรอบลานพื้นที่
บริเวณอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สานักการช่าง
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายทศพล วงศ์อาษา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักการช่าง
3. สถานที่ดาเนินโครงการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แห่งเดิม)
แยกถนนศรีจันทร์ตัดถนนกลางเมือง
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.4  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 9 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
4.5  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.6  แผนอื่นๆ (ระบุ) : ………………………………………………………….
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ที่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อจ้างศึกษาออกแบบปรับปรุงพื้นที่ใช้
สอยบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทยเดิม
2 เพื่อออกแบบปรับปรุงพื้นที่เดิมให้รองรับ
การใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมของ
เมืองในอนาคต

ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
บรรลุ ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ
√
ยกเลิกโครงการ
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6. ระยะเวลาดาเนินงาน (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2562 เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุด กันยายน 2562
6.2 ปฏิบัติจริง ยกเลิกโครงการ
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน ......-...... คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) ……-…… คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง...................-..................(กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้าม
ไปตอบ ข้อ 9)
-ไม่มี9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
( ) ดาเนินการเอง
( ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
-ไม่มี
11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบนั
และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))
ตัวชี้วัด
(ก)
ได้แปลนและประมาณราคาการก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยและภูมิทัศน์โดยรอบลานพื้นที่
บริเวณอาคารธนาคารแห่งประเทศไทยสถานที่เดิม

ค่าเป้าหมาย
(ข)

ผลที่ได้รับ
(ค)

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ)

จานวนผลการ
ออกแบบ 1 ชุด

0 ชุด

0

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
งบประมาณที่
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
เบิกจ่ายจริง
รวมงบประมาณ
ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณมาจาก
(ง)
ของโครงการ
(ก)
(ข)
(ค)
แหล่งงบ จานวนเงิน หมวด
จานวนเงิน
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล
500,000
500,000
0
0
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13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
- ยกเลิกโครงการ
14. ปัญหาอุปสรรค :
- ไม่มี
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
- ไม่มี
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
โครงการพัฒนาบุคลากรขอนแก่น
1. ชื่อ โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากร
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สานักปลัดเทศบาล
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายอดิศักดิ์ สมจิตต์
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
3. สถานที่ดาเนินโครงการ สถานที่รัฐ/เอกชน ในการจัดการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
ตามความเหมาะสม
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 10. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพองค์กร
4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : ………………………………………………………….
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ที่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อบุคลากรสามารถจัดทาแผนพัฒนาของ
ตนเองได้
2 เพื่อให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมตาม
แผนพัฒนาของตนเอง
3 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ทางร่างกาย จิตใจและทักษะ

ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
บรรลุ ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ
√
√
√

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

98

98

6. ระยะเวลาดาเนินงาน (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2562 เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 30 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 13 กันยายน 2562
6.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี)……………………-…………………………..
6.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดาเนินงานคิดเป็น 87.5 % ของผลงานทั้งหมด
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน 9 คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 1,560 คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง ผู้บริหาร, สมาซิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, พนักงานครูเทศบาล,
ลูกจ้างประจา, พนักงานจ้าง (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)
8.1 คอมพิวเตอร์และปริ๊นเตอร์
8.2 กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอ
8.3 กระดานและกระดาษ ปากกา ดินสอ
8.4 โปรเจคเตอร์
8.5 อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบบรม
9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
( √ ) ดาเนินการเอง ( ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.................................
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 สารวจความต้องการฝึกอบรม
10.2 ประชุมจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
10.3 จัดทาโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
10.4 ประชุมกลุ่มชี้แจงและจัดเตรียมรูปแบบกิจกรรมวงเสวนา
10.5 จัดเตรียมกลุ่มกระบวนการและวิทยากรและออกแบบกิจกรรม
10.6 ดาเนินการจัดกระบวนการ
10.7 ประเมินและสรุปผล
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11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการ และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก)
และ (ข))
ตัวชี้วัด
(ก)

ค่าเป้าหมาย
(ข)

ผลที่ได้รับ
(ค)

จานวนกิจกรรมที่พัฒนา
บุคลากร
1. ด้านทักษะวิชาชีพ
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านการดูแลสุขภาพ
ร่างกายของตนเอง

บุคลากรสามารถจัดทาแผนใน
การเข้ารับการฝึกอบรมใน
แผนการพัฒนาตนเอง
-ด้านทักษะวิชาชีพ
27 โครงการ
-ด้านจิตใจ 3 โครงการ
-ด้านร่างกาย 2 โครงการ
รวม 32 โครงการ

จัดหลักสูตรอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรทั้ง 3ด้าน
-ด้านทักษะวิชาชีพ
23 โครงการ
-ด้านจิตใจ 3 โครงการ
-ด้านร่างกาย 2 โครงการ
ได้ดาเนินการตามแผนฯ
28 โครงการ

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ)

87.5

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
รวม
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
งบประมาณ
งบประมาณมาจาก
ได้รับการอนุมัติ
(ง)
ของ
(ข)
(ก)
โครงการ
แหล่งงบ
จานวนเงิน
หมวด
จานวนเงิน
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
(ค)
7,243,080 4,446,545
61.39
งบดาเนินงาน 7,243,080
หมวดค่าใช้สอย
รายการจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
13.1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ งบประมาณ 143,000 บาท เหตุผล
มีการติดต่อประสานสถานที่ดูงานหลายแห่งเป็นบริษัทเอกชนซึ่งไม่สามารถเข้าดูงานได้เนื่องจาก
บางสิ่งเป็นความลับของบริษัท ประกอบกับช่วงระยะเวลาที่ประสานจะเข้าศึกษาดูงาน
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13.2 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร สานักการช่าง งบประมาณ
738,400 บาท เหตุผล บุคลากรสานักการช่างติดภารกิจการจัดทาแผนชุมชนการจัดทาแบบ
พร้อมประมาณการโครงการก่อสร้างและการเตรียมงานรัฐพิธี ทาให้ไม่สามารถดาเนินโครงการ
ได้
13.3 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการประดับตกแต่งเมือง สานักการช่าง
งบประมาณ 616,000 บาท เหตุผล บุคลากรสานักการช่างติดภารกิจการจัดทาแผนชุมชนการ
จัดทาแบบพร้อมประมาณการโครงการก่อสร้างและการเตรียมงานรัฐพิธี ทาให้ไม่สามารถ
13.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนาปรับเปลี่ยนนโยบายสู่การบริหารของ
คณะผู้บริหารของคณะผู้บริหารสมาชิก สภาเทศบาลนครขอนแก่นและพนักงานเทศบาล
งบประมาณ 315,000 บาท เหตุผล ได้กาหนดแผนการดาเนินการไว้ใน ช่วง เดือน กรกฎาคม สิงหาคม 2562 ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีความเป็นไปได้ที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง ระดับ
ท้องถิ่น จึงชะลอโครงการดังกล่าว
14. ปัญหาอุปสรรค :
-การฝึกอบรมบางหลักสูตรใช้เวลาหลายวันจึงจาเป็นต้องคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมและพร้อมที่จะ
เข้ารับการอบรมโดยไม่กระทบต่องานราชการที่รับผิดชอบ
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
-สานัก/กอง จะต้องมีการจัดทาแผนการฝึกอบรมรายบุคคล เพื่อให้สามารถวางแผนพัฒนา
บุคลากรได้ครบทุกด้านและทุกคน โดยไม่กระทบต่องานราชการที่รับผิดชอบ
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ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนา
จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
ประจาปี พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลาง
พาณิชยกรรมของภูมิภาค
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
1. ควรมีการแบ่งงบประมาณการจัดงานส่วนหนึ่งไว้จัดทาสวนพรรณไม้ที่ถาวรสามารถเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
2. ควรมีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานจากบัตรประจาตัวประชาชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้
3. ควรมีการสร้างระบบส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
- ควรเพิ่มกิจกรรม/โครงการทั้งในเชิงอนุรักษ์และกิจกรรมเชิงร่วมสมัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดทั้งปี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
1. ควรเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อุดหนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้นาสินค้าที่
ผลิตขึ้นเองในชุมชนที่มีการรับรองแล้วว่าเป็นของดีประจาชุมชนนั้นๆ นาเข้ามาจาหน่ายในถนนฅนเดินขอนแก่น
โดยไม่ต้องมาจับฉลาก แต่ต้องมีการบริหารจัดการ มีกฎ กติกาข้อตกลงร่วมกันในการที่จะนาสินค้ามาจาหน่ายแต่
ละสัปดาห์ โดยให้ 95 ชุมชนหมุนเวียนกัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้มีรายได้
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างแท้จริง
2. ควรนางบประมาณจากเงินรายได้จากการจัดเก็บค่าเช่าแผงค้าในถนนฅนเดินขอนแก่นที่นาส่ง
ให้สานักการคลังมาบริหารจัดการด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการสร้างรายได้ของ
ประชาชนของเทศบาลนครขอนแก่นอยู่แล้ว อีกทั้งควรใช้เงินรายได้จากส่วนนี้ไปเพื่อเปิดตลาดแห่งใหม่ เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการค้าขายหรือการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
และเป็นการนางบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลับสู่ประชาชนได้
3. ควรกาหนดกลุ่มเป้าหมายกองทุนตั้งตัวออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่มีสินค้า 2. กลุ่มที่ยังไม่
มีสินค้า เพื่อจะได้มีเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ควรแบ่งระยะของการพัฒนาให้ชัดเจนว่าเป็นระยะ
เริ่มต้น ระยะกลางหรือระยะท้ายของการพัฒนา รวมทั้งควรกาหนดระยะเวลาของการพัฒนาของแต่ละโครงการให้
ชัดเจน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการ
ลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
- ควรมีการเชื่อมโยงโครงการกับยุทธศาสตร์อื่นๆ เพื่อให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการ
อยู่อาศัยได้จริง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
1. ควรมีการสร้าง Road map ในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
2. ควรมีการกาหนดนโยบายการปลูกจิตสานึกสาธารณะให้กับประชาชนทั้งในเขตเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไปให้ได้เรียนรู้การรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ การคัดแยกขยะต้นทาง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
1. ควรนาแนวคิดด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health Concept) มาร่วม
ในการกาหนดนโยบายในด้านนี้ ทั้งนี้ ควรสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และบุคลากรที่มีความชานาญด้าน
ต่างๆ ทุกสาขาวิชาทางสุขภาพทั้งมนุษย์ และสัตว์ ทั้งในระดับประเทศหรือนานาชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมี
สุขภาพที่ดีและสมดุลสาหรับคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม
2. ควรยกเลิกการจุดพลุไฟในพิธีเปิดกิจกรรมหรืองานเทศกาลต่างๆ ของเทศบาล เพราะเป็นการ
สร้างมลภาวะหรือมลพิษที่จะส่งผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิด รวมทั้งคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมโดยตรง
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
1. ในด้านการศึกษาควรให้ครูผู้สอนได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนเต็มรูปแบบ ไม่ควรให้เข้าร่วม
กิจกรรมมากเกินไป ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนได้
2. สร้างบรรยากาศและแนวปฏิบัติเพื่อกระตุ้นในการเรียนรู้และเพิ่มทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาวันของบุคลากรและนักเรียนในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติ
ของการพัฒนา
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
1. ควรจัดวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนทักษะ มุมมองและ
ทัศนคติใหม่ๆ ให้กับผู้นาชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นาชุมชน
ที่มีประสบการณ์
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2. พัฒนาผู้นาชุมชนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนร่วมกับผู้นารุ่นปัจจุบัน อีกทั้ง
เสริมพลังความรู้และทักษะด้านต่างๆ ของผู้นารุ่นปัจจุบันให้เข้มแข็งขึ้นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
- ควรวางแผนอย่างเป็นระบบในการพัฒนาพืน้ ที่สร้างสรรค์ Smart Area ในบริเวณถนนศรีจันทร์
และพื้นที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้สอดคล้องเชื่อมโยง รวมทั้งสิ่งอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่เอื้อให้ผู้คน
มาใช้พื้นที่เหล่านั้น อาทิ พื้นทางเดินเท้า หลังคากันแดดฝน ความปลอดภัยในการข้ามถนน ขนส่งสาธารณะ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรมุ่งเน้นพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เป็นสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทั้งนี้ควรนาประเด็นที่เป็นข้อมูลจากผู้ปฏิบัติที่สะท้อน
มาและจากผลการประเมินของผู้ดูแลโครงการ และอาจรวมถึงประเด็นด้านอารมณ์และจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน เป็น
ต้น มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ในเชิงวิชาการให้ชัดเจนว่าเป็นสมรรถนะที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการทางาน รวม
ไปถึงกาหนดประเด็นปัญหาและแนวทางปรับเปลี่ยนให้ชัดเจน
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ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาและแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การให้ ค ะแนนตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาโดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ซึ่งเทศบาล
นครขอนแก่นได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปเมื่อวันที่ 25
กันยายน พ.ศ. 2561
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าวข้างต้น จึง ได้มีการประชุม
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลนครขอนแก่ น ครั้ ง ที่ 7-1/2561 ในวั น ที่ 22
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อดาเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา และ
การให้คะแนนตามเกณฑ์แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสรุปผลการ
ประเมินมีรายละเอียด ดังนี้
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น
ประเด็นพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20
18.5
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
25
11
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
65
53
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10)
(10)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(10)
(8)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
(10)
(8)
3.4 วิสัยทัศน์
(5)
(5)
3.5 กลยุทธ์
(5)
(3)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
(5)
(3)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(5)
(5)
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ประเด็นพิจารณา
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
(5)
(5)
(5)
100

คะแนนที่ได้
(3)
(5)
(3)
82.5

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
10
10
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
10
10
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
10
6
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
10
5
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
60
49
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(5)
(4)
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(5)
(4)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
(5)
(4)
งบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(5)
(4)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
(5)
(3)
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
(5)
(3)
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(5)
(3)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
(5)
(5)
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(5)
(4)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
(5)
(5)
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
(5)
(5)
ว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(5)
(4)
รวมคะแนน
100
85
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 ไตรมาส 1
 ไตรมาส 3

1

 ไตรมาส 2
 ไตรมาส 4

รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ดาเนินการแล้วเสร็จ

 อยู่ระหว่างดาเนินการ

 ไม่ได้ดาเนินการ

1. ชื่อ โครงการ................................................................................................
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ..................................................................
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) ....................................................
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ...........................................................................
ตาแหน่ง...................................................................................................
วันที่รายงาน.............................................................................................
3. สถานที่ดาเนินโครงการ...............................................................................
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : …………………………………………………….
แนวทางการพัฒนา : ……………………………………………
4.2  แผนที่คานึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คานึงถึงความจาเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทาให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : ………………………………………………………….
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสาเร็จ (ทาเครื่องหมาย √ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :
ที่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

บรรลุ

ผลสาเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์
ไม่บรรลุ
สาเหตุที่ไม่บรรลุ

1
2
ฯลฯ
“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
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6. ระยะเวลาดาเนินงาน (ดาเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดาเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )
6.1 ตามแผนดาเนินงาน ปี 2561 เริ่ม............................สิ้นสุด............................
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม...........................สิ้นสุด................................
6.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี)…………………………………………………..
6.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดาเนินงานคิดเป็น .................. % ของผลงานทั้งหมด
7. จานวนผู้ปฏิบัติงาน ............... คน จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) …………… คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง.....................................................(กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไป
ตอบ ข้อ 9)
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้าม
ไปตอบ ข้อ 9)
8.1 …………………………………………………………………….
8.2 …………………………………………………………………….
ฯลฯ
9. ดาเนินการ โดยวิธีการ :
( ) ดาเนินการเอง
( ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
 วิธีการตกลงราคา  วิธีสอบราคา  วิธีประกวดราคา
 วิธีพิเศษ
 วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ..............
10. ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน มีดังนี้
10.1 ......................................................................
10.2 ……………………………………………………………….
ฯลฯ
11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบนั
และไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))
ตัวชี้วัด
(ก)
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
ฯลฯ
“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

ค่าเป้าหมาย
(ข)

ผลที่ได้รับ
(ค)

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมายกับผลที่
ได้รับ (ร้อยละ)

...............
…………..
ฯลฯ

...............
…………..
ฯลฯ

...............
...............
ฯลฯ
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12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดาเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))
มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-)
งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
รวมงบประมาณ
งบประมาณมาจาก
ได้รับการอนุมัติ
(ง)
ของโครงการ
(ข)
(ก)
(ค)
แหล่งงบ จานวนเงิน หมวด
จานวนเงิน
จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ

13. เหตุที่ไม่ได้ดาเนินการ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
14. ปัญหาอุปสรรค :
14.1 .....................................................................
14.2 .....................................................................
ฯลฯ
15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :
15.1 …………………………………………………………….
15.2 …………………………………………………………….
ฯลฯ
16. แนบไฟล์รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม อย่างน้อย 3-5 ภาพ
(ให้แนบเฉพาะดาเนินการแล้วเสร็จ)

ชื่อผู้รายงาน.........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
ตาแหน่ง...............................................................

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”
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พท์สายตรง
โทรศัโทรศั
พท์สโทรศั
ายตรง
พท์สายตรง

หน่งวกัยงานในสั
งกัดเทศบาลนครขอนแก่
หน่วยงานในสั
ดเทศบาลนครขอนแก่
น น น
หน่วยงานในสั
งกัดเทศบาลนครขอนแก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ท์ส่วนกลางเทศบาล  
- 221202
โทรศั
ท์ส่วโทรศั
นกลางเทศบาล
043 
-043
221202
1. พ1.
โทรศั
พท์สพ่วนกลางเทศบาล
-043
221202
โทรสาร
- 224033
โทรสาร
(แฟกซ์
) (แฟกซ์
 
043 
-043
224033
2. 2.
โทรสาร
(แฟกซ์
) )
-043
224033
าห้องนายกเทศมนตรี  
- 225151
หน้3.าห้อ3.
งนายกเทศมนตรี
043 
-043
225151
หน้
าห้หน้องนายกเทศมนตรี
-043
225151
4.
านัดกเทศบาล
ปลัดเทศบาล
- 221185
สานั
ดเทศบาล
 
043 
-043
221185
4. กปลั
สานั
กสปลั
-043
221185
5.
านั
กงานกิ
จการสภา
- 321152
สานั
การสภา
 
043 
-043
321152
5. กงานกิ
สานักสจงานกิ
จการสภา
-043
321152
ห้งเรี
องร้
-043
271261
งร้ยอนงเรียน
- 271261
ห้อ6.งร้อ6.
ยห้นอองเรี
 
043 
-043
271261
7. กทะเบี
สานักสยทะเบี
ยนราษฎร
-043
223648
- 223648
7.
านั
กทะเบี
ยนราษฎร
สานั
นราษฎร
 
043 
-043
223648
8. ด8.
สถานี
ดงับฯเพลิ
ฯันทร์
ศรี
ทร์จันทร์  
-043
221184,
199 199
สถานี
ดศรีับงจเพลิ
งฯจันศรี
-199
221184,
สถานี
ับเพลิ
043 
-043
221184,
9. ด9.
สถานี
ดงับฯเพลิ
ฯ หนองแวงเมื
-043
224625
- 224625
สถานี
ดหนองแวงเมื
ับงเพลิ
งฯ หนองแวงเมื
งเก่า
สถานี
ับเพลิ
องเก่าองเก่าอ
043 
-043
224625
10. ด10.
สถานี
ดงับฯเพลิ
ฯ หนองแวงตราชู
-043
234583
สถานี
ดหนองแวงตราชู
ับงเพลิ
งฯ หนองแวงตราชู
- 234583
สถานี
ับเพลิ
 
043 
-043
234583
11. ด11.
สถานี
ดงับฯเพลิ
บึงงฯาทุง่งบึสร้งทุา่งสร้าง  
-043
234581
สถานี
ดบึับงงเพลิ
- 234581
สถานี
ับเพลิ
ทุฯ่งสร้
043 
-043
234581
12. 12.
สถานธนานุ
บาล
่ 1งที่ 1  
–043
246150
สถานธนานุ
– 246150
สถานธนานุ
บาล แห่
งทีบ่ แห่
1าลงทีแห่
043 
–043
246150
13. 13.
สถานธนานุ
บาล
่ 2งที่ 2  
–043
220881
สถานธนานุ
– 220881
สถานธนานุ
บาล แห่
งทีบ่ แห่
2าลงทีแห่
043 
–043
220881
14.กการช่
สานักสาการช่
าง าง
-043
221578
14.
- 221578
สานั
งานักการช่
 
043 
-043
221578
15.กการคลั
สานักสการคลั
ง ง
-043
224030
15.
านั
- 224030
สานั
ง กการคลั
 
043 
-043
224030
16.
ส
านั
ก
การสาธารณสุ
ข
ฯ

043
225514
16. สานักการสาธารณสุ
ขฯ
043 - 225514
สานักการสาธารณสุ
ขฯ
 043 
- 225514
17.กการศึ
สานักสกการศึ
กษา กษา
-043
225166
17.
านั
- 225166
สานั
ษากการศึ
 
043 
-043
225166
18.
ส
านั
ก
สวั
ส
ดิ
ก
ารสั
ง
คม

043
271210
18.สดิสกานั
043 - 271210
สานักสวั
ารสักสวั
งคมสดิการสังคม
 043 
- 271210
19.
กองวิ
ช
าการและแผนงาน

043
221667
กองวิชาการและแผนงาน  043 
043
- 221667
กองวิช19.
าการและแผนงาน
- 221667
20.
ห้
อ
งพั
ส
ดุ
แ
ละทรั
พ
ย์
ส
น
ิ

043
270730
ห้องพัพสย์ดุสแินละทรัพย์สิน
043 - 270730
ห้องพั20.
สดุและทรั
 043 
- 270730
21.
โฮงมู
น
มั
ง
ฯ

043
271173
043
- 271173
โฮงมูน21.
มังฯ โฮงมูนมังฯ
 043 
- 271173
22.
โรงเรี
ย
นเทศบาลสวนสนุ
ก

043
221823
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุ
ก  043 
043 - 221823
โรงเรีย22.
นเทศบาลสวนสนุ
ก
- 221823
23. 23.
โรงเรีโรงเรี
ยนเทศบาลคุ
ม
้
หนองคู

043
238119
043
- 238119
โรงเรียนเทศบาลคุยนเทศบาลคุ
้มหนองคู ้มหนองคู  043 
- 238119
24. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
 043 - 222258
โรงเรียนเทศบาลวั
043 - 222258
โรงเรีย24.
นเทศบาลวั
ดกลาง ดกลาง  043 
- 222258
25. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
 043 - 225297
โรงเรียนเทศบาลบ้
043 - 225297
โรงเรีย25.
นเทศบาลบ้
านโนนทัน านโนนทัน  043 
- 225297
26. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
 043 - 237590
โรงเรียนเทศบาลบ้
านหนองใหญ่
043 - 237590
โรงเรีย26.
นเทศบาลบ้
านหนองใหญ่
 043 
- 237590
27. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
 043 - 222701
โรงเรียนเทศบาลบ้
านโนนหนองวั
043 - 222701
โรงเรีย27.
นเทศบาลบ้
านโนนหนองวั
ด
 ด 043 
- 222701
28. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
 043 - 237589
โรงเรียนเทศบาลบ้
043 - 237589
โรงเรีย28.
นเทศบาลบ้
านโนนชัย านโนนชัย  043 
- 237589
29. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
 043 - 237611
โรงเรียนเทศบาลบ้
่ยม 043 
043 - 237611
โรงเรี
ย29.
นเทศบาลบ้
านสามเหลีา่ยนสามเหลี
ม

- 237611
30. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
 043 - 239967
30.
โรงเรี
ยนเทศบาลบ้
านหนองแวง
- 239967
โรงเรี
นเทศบาลบ้
านหนองแวง
 
043
-043
239967
31. ยโรงเรี
ยนเทศบาลบ้
านตูม
-043
225281
โรงเรี
ยนเทศบาลบ้
- 225281
โรงเรี
นเทศบาลบ้
านตูม านศรีาฐนตู
043 
-043
225281
32. ย31.
โรงเรี
ยนเทศบาลบ้
านม  
–043
236978
โรงเรียนเทศบาลบ้
043 – 236978
โรงเรีย32.
นเทศบาลบ้
านศรีฐาน านศรีฐาน  043 
– 236978

ช่องทางออนไลน์
ช่องทางออนไลน์
ช่
อ
งทางออนไลน์
Website : www.kkmuni.go.th

www.kkmuni.go.th
Website
: book
www.kkmuni.go.th
FaceWebsite
: :www.facebook.com/khonkaenmunicipality
Face
book : www.facebook.com/khonkaenmunicipality
Face book
: www.facebook.com/khonkaenmunicipality
“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

