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สรุปบัญชีโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานเพิมเติม (ฉบับที 2) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
จํานวนโครงการที คิดเป็ นร้ อยละของ
ดําเนินการ
โครงการทังหมด

ยุทธศาสตร์

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป็ นร้ อยละของ
งบประมาณทังหมด

พันธกิจที 1
พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่ นเพือเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนานครขอนแก่ นเป็ นนครแห่ งการประชุมสั มมนาและเป็ นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
เป้ าประสงค์ 1 : เป็ นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสิ นค้าของภูมิภาคเป็ น :1.1 MICE CITY
1.2 EVENT CITY
ยุทธศาสตร์ 2 : ส่ งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้ มีคุณค่าเพือนํามาขับเคลือนยุทธศาสตร์ เมือง
เป้ าประสงค์ 2 : เป็ นนครทีมันทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ยุทธศาสตร์ 3 : ส่ งเสริมผู้ประกอบการเพือเพิมมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
เป้ าประสงค์ 3 : ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพือรองรับ AEC
-

รวมพันธกิจที 1

-

-

-

พันธกิจที 2
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐานและสิ งแวดล้ อมให้ เป็ นนครทีน่ าอยู่ในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่ งมวลชนและโครงสร้ างพืนฐานให้ เป็ นนครแห่ งการลงทุน
และนครแห่ งการอยู่อาศัย
เป้ าประสงค์ 4 : มีระบบขนส่ งมวลชนทีมีประสิ ทธิภาพ เพือรองรับการขยายตัวของเมือง และแก้ปัญหาการจราจรในเมืองได้
เป้ าประสงค์ 5 : มีระบบสาธารณูปโภคพืนฐานทีดีเพือรองรับการขยายตัวของทีอยูอ่ าศัยและการลงทุน
รวมพันธกิจที 2

พันธกิจที 3

8

100.00

91,770,000

100.00

8

100.00

91,770,000

100.00

สรุปบัญชีโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานเพิมเติม (ฉบับที 2) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
จํานวนโครงการที คิดเป็ นร้ อยละของ
ดําเนินการ
โครงการทังหมด

ยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสั งคมให้ เป็ นสั งคมทีเอืออาทรและพร้ อมต่ อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ งแวดล้ อมให้ อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
เป้ าประสงค์ 6 : เป็ นนครสี เขียวและมลภาวะตํา (Low Carbon City)
ยุทธศาสตร์ 6 : สร้ างสั งคมทีเอืออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
เป้ าประสงค์ 7 : เป็ นนครแห่งการเอืออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
เป้ าประสงค์ 8 : ประชาชนมีสุขภาวะทังทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ยุทธศาสตร์ 7 : สร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้เพือรองรับ AEC และให้ พร้ อมต่ อการเปลียนแปลงสู่ สากล
เป้ าประสงค์ 9 : มีการศึกษาทีมีคุณภาพ (ทังในและนอกระบบ) ทีประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ยุทธศาสตร์ 8 : สร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชนและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
เป้ าประสงค์ 10 : ภาคประชาชน (ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ) มีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมือง
และเป็ นเจ้าของเมืองมากขึน
รวมพันธกิจที 3
พันธกิจที 4
พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้ องถิน
ยุทธศาสตร์ 9 : พัฒนานวัตกรรมการให้ บริการและการบริหารบ้ านเมือง
เป้ าประสงค์ 11 : มีหน่วยงานในกํากับ เพือรับการถ่ายโอนภารกิจทีเหมาะสมของของเทศบาล
เป้ าประสงค์ 12 : มีนวัตกรรมการบริ การใหม่ ๆ ทีเอือต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ และผูร้ ับบริ การ
ยุทธศาสตร์ 10 : พัฒนาโครงสร้ างและศักยภาพองค์กรให้ เป็ นองค์กรทีมีสมรรถนะสู ง
เป้ าประสงค์ 13 : มีโครงสร้างองค์กร(ส่ วนราชการ) ทีเอือต่อภารกิจของเทศบาล
เป้ าประสงค์ 14 : เป็ นองค์กรทีมีสมรรถนะสู ง มีการจัดการทีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิตามยุทธศาสตร์ เมือง
รวมพันธกิจที 4
รวมทังสิ น

8

-

-

-

-

-

100.00

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป็ นร้ อยละของ
งบประมาณทังหมด

-

-

-

91,770,000

100.00

4

พันธกิจที 2
สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 2. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและสิ งแวดล้อมให้เป็ นนครทีน่าอยูใ่ นระดับสากล
ยุทธศาสตร์ : 4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืนฐานให้เป็ น
นครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
เป้ าประสงค์ (Goal) : 5. มีระบบสาธารณูปโภคพืนฐานทีดีเพือรองรับการขยายตัวของทีอยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที
โครงการ
1 ค่าก่อสร้างเส้นทางจักรยานบริ เวณถนนกัลปพฤกษ์
2 จ้างออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 3(โบ๊เบ๊)เทศบาลนครขอนแก่น
ก่อสร้างกําแพงป้ องกันตลิงบึงแก่นนคร ช่วงท่านําวัดกลางถึงลานหมอนขิด
ค่าก่อสร้างกระบะทรายสนามอนุบาล โรงเรี ยนเทศบาลคุม้ หนองคู
ค่าซ่อมแซมปรับปรุ งทางเท้าสองฝังถนนหน้าเมือง
ค่าซ่อมแซมปรับปรุ งทางเท้าสองฝังถนนกลางเมือง
ค่าซ่อมแซมปรับปรุ งฝาปิ ดบ่อพักในผิวจราจรตามถนนสายหลัก
ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
8 ก่อสร้างปรับปรุ งลานเฟื องฟ้ าริ มบึงแก่นนคร

3
4
5
6
7

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักการช่าง

หน้ า
7

สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

7
8
9
9
10
12

สํานักการช่าง

13

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานเพิมเติม (ฉบับที 2) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
พันธกิจที 2. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและสิ งแวดล้อมให้เป็ นนครทีน่าอยูใ่ นระดับสากล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่ งมวลชนและโครงสร้างพืนฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ ที 5.มีระบบสาธารณูปโภคพืนฐานทีดีเพือการรองรับการขยายตัวของทีอยูอ่ าศัยและการลงทุน
งบประมาณ
หน่วยงานที พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
เป้ าหมาย
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
ที
2558
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
กิจกรรม
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าก่อสร้างเส้นทางจักรยาน
เพือปรับปรุ งซ่อมแซมถนนเดิม
ก่อสร้างทางวิงจักรยานในเขตของ
12,200,000 สํานักการช่าง
บริ วเณถนนกัลปพฤกษ์
ให้ทางจักรยาน เพือออกกําลัง
ทางเท้าเดิม โดยทําการเทพืน
กายและสัญจรไป-มา และให้เกิด ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. พืนทีไม่นอ้ ย
ความสวยงาม
กว่า 13,500 ตร.ม. งานทาสี พืน
ทางจักรยาน พืนทีไม่นอ้ ยกว่า
8,400 ตร.ม. งานบล็อกพืนพิมพ์
ลายพืนทีไม่นอ้ ยกว่า 420 ตร.ม.
พร้อมระบบไฟฟ้ าส่ องสว่าง
2 จ้างออกแบบรายละเอียด
การก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 3
(โบ๊เบ๊) เทศบาลนครขอนแก่น

เพือจ้างทําการออกแบบราย
ละเอียดตลาดสดเทศบาล 3
เพราะปั จจุบนั เสื อมโทรมจาก
สาเหตุการใช้งานมานาน และ
ให้ประชาชนมีตลาดทีถูกต้อง
ตามหลักสุ ขาภิบาล
-เป็ นตลาดทีมีทีจอดรถเพียงพอ

จ้างออกแบบรายละเอียด พร้อม
จัดทําราคาค่าก่อสร้างในการ
ก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 3(โบ๊เบ๊)
เพือก่อสร้างในอนาคต และการ
พัฒนาพืนทีอาคารตลาดสดให้
ทันสมัยกับสภาพเมืองในปั จจุบนั
และเพือให้มีพืนทีใช้สอยเพียงพอ

4,400,000 สํานักการช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานเพิมเติม (ฉบับที 2) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
พันธกิจที 2. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและสิ งแวดล้อมให้เป็ นนครทีน่าอยูใ่ นระดับสากล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่ งมวลชนและโครงสร้างพืนฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ ที 5.มีระบบสาธารณูปโภคพืนฐานทีดีเพือการรองรับการขยายตัวของทีอยูอ่ าศัยและการลงทุน
งบประมาณ
หน่วยงานที พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
เป้ าหมาย
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
ที
2558
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
กิจกรรม
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เพือรองรับและแก้ไขปั ญหาการ
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
จราจรหนาแน่นใจกลางเมือง
ต่อหน่วยงาน และประชาชนใน
-เพือให้การก่อสร้างตลาดมี
อนาคต ให้ได้รับความสะดวก
มาตรฐาน มีความปลอดภัย
สะอาด ปลอดภัย ต่อชีวติ และที
-เพือให้การก่อสร้างมีประโยชน์ สําคัญไปตามความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการเดิม
และคุม้ ค่าต่อการลงทุน
3 ก่อสร้างกําแพงป้ องกันตลิง
บึงแก่นนคร ช่วงท่านําวัดกลาง
ถึงลานหมอนขิด

เพือใช้เป็ นทางเดิน- ทางวิงให้
ประชาชนได้ใช้สาํ หรับการ
ออกกําลังกาย และเพือใช้เป็ น
แนวป้ องกันการพังทลายของดิน
ริ มตลิงอีกทางหนึง ตลอดจน
ปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้เกิดความ
สวยงาม

ก่อสร้างกําแพงป้ องกันตลิง
บึงแก่นนคร ช่วงวัดกลางไปทาง
ลานหมอนขิด โดยก่อสร้าง
กําแพงป้ องกันตลิงเป็ นระยะทาง
ไม่นอ้ ยกว่า 150 ม.

6,150,000 สํานักการช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานเพิมเติม (ฉบับที 2) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
พันธกิจที 2. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและสิ งแวดล้อมให้เป็ นนครทีน่าอยูใ่ นระดับสากล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่ งมวลชนและโครงสร้างพืนฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ ที 5.มีระบบสาธารณูปโภคพืนฐานทีดีเพือการรองรับการขยายตัวของทีอยูอ่ าศัยและการลงทุน
งบประมาณ
หน่วยงานที พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
เป้ าหมาย
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
ที
2558
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
กิจกรรม
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 ค่าก่อสร้างกระบะทรายสนาม เพือจัดทํากรับะทรายให้เป็ น
ปรับพืนทีไม่นอ้ ยกว่า 300 ตร.ม.
140,000 สํานักการช่าง
อนุบาล โรงเรี ยนเทศบาล
ทีวางของเล่นสําหรับเด็กชัน
และก่อสร้างรัวเหล็กสู ง 1 ม.
คุม้ หนองคู
อนุบาล เพือป้ องกันอันตราย
ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 49 ม.
จากการเล่นของเล่นเด็ก
เพือสําหรับการวางเครื องเล่น
สนามอนุบาล

5 ค่าซ่อมแซมปรับปรุ งทางเท้า
สองฝังถนนหน้าเมือง

เพือทําการซ่อมแซมปรับปรุ ง
ทางเท้าเดิมทีมีความชํารุ ด
ทรุ ดโทรมจาการใช้งานมานาน
ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน
ทีใช้เดินสัญจรผ่านไป-มา
-เพือให้มีสภาพทีดีสวยงามและ
ใช้งานได้เป็ นอย่างดี
-เพือความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา

ก่อสร้างปรับปรุ งทางเท้าสองฝัง
ถนนหน้าเมือง ช่วงแยกตัดถนน
หน้าศูนย์ราชการถึงแยกตัดถนน
อํามาตย์และช่วงแยกตัดถนน
ศรี จนั ทร์ ถึงแยกตัดถนนเหล่านาดี
พืนทีรวมไม่นอ้ ยกว่า 11,751 ตร.ม.

โดยทําการย้ายสิ งกีดขวางบน
ทางเท้า ปูผวิ ทางเท้าวัสดุหิน
แกรนิตทําผิวหน้าหยาบ และปู

24,100,000 สํานักการช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานเพิมเติม (ฉบับที 2) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
พันธกิจที 2. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและสิ งแวดล้อมให้เป็ นนครทีน่าอยูใ่ นระดับสากล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่ งมวลชนและโครงสร้างพืนฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ ที 5.มีระบบสาธารณูปโภคพืนฐานทีดีเพือการรองรับการขยายตัวของทีอยูอ่ าศัยและการลงทุน
งบประมาณ
หน่วยงานที พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
เป้ าหมาย
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
ที
2558
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
กิจกรรม
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
บล็อกทางเท้าสําหรับผูพ้ ิการทาง
สายตา ก่อสร้างทางลาดคนพิการ
ตามมาตรฐานอารยะสถาปั ตย์
รื อขอบคันหิ นเดิมและหล่อคันหิ น
สู งเท่าผิวทางเท้าปูใหม่ พร้อมทาสี
จราจร เปลียนฝาบ่อพักทางเท้า
ติดตังช่องรับนําใหม่เป็ นชนิด
เหล็กหล่อ
6 ค่าซ่อมแซมปรับปรุ งทางเท้า
สองฝังถนนกลางเมือง

-เพือทําการซ่อมแซมปรับปรุ ง
ทางเท้าเดิมทีมีความชํารุ ด
ทรุ ดโทรมจาการใช้งานมานาน
ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน
ทีใช้เดินสัญจรผ่านไป-มา
-เพือให้มีสภาพทีดีสวยงามและ
ใช้งานได้เป็ นอย่างดี

ก่อสร้างปรับปรุ งทางเท้าสองฝัง
ถนนกลางเมือง โดยดําเนินการ
ดังนี
1. ช่วงแยกตัดถนนหน้าศูนย์
ราชการถึงแยกตัดถนนอํามาตย์
2. ช่วงแยกตัดถนนชีท่าขอนถึง
แยกตัดถนนข้างวัดหนองแวง

27,800,000 สํานักการช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานเพิมเติม (ฉบับที 2) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
พันธกิจที 2. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและสิ งแวดล้อมให้เป็ นนครทีน่าอยูใ่ นระดับสากล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่ งมวลชนและโครงสร้างพืนฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ ที 5.มีระบบสาธารณูปโภคพืนฐานทีดีเพือการรองรับการขยายตัวของทีอยูอ่ าศัยและการลงทุน
งบประมาณ
หน่วยงานที พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
เป้ าหมาย
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
ที
2558
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
กิจกรรม
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พระอารามหลวง(ฝังทิศตะวันออก)
3. ช่วงแยกตัดถนนศรี จนั ทร์ ถึง
แยกตัดถนนข้างวัดหนองแวง
พระอาราม(ฝังทิศตะวันตก)พืนที
ทัง 3 แห่ง รวมไม่นอ้ ยกว่า
14,102 ตร.ม. โดยทําการย้าย
สิ งกีดขวางบนทางเท้า ปูผวิ ทาง
เท้าวัสดุหินแกรนิตทําผิวหน้า
หยาบ และปูบล็อกทางเท้าสําหรับ
ผูพ้ ิการทางสายตา ก่อสร้างทาง
ลาดคนพิการตามมาตรฐาน
อารยะสถาปั ตย์ รื อขอบคันหิ น
เดิม และหล่อคันหิ นสู งเท่าผิว
ทางเท้าปูใหม่พร้อมทาสี จราจร
เปลียนฝาบ่อพักทางเท้า ติดตัง
ช่องรับนําใหม่เป็ นชนิดหล็กหล่อ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานเพิมเติม (ฉบับที 2) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
พันธกิจที 2. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและสิ งแวดล้อมให้เป็ นนครทีน่าอยูใ่ นระดับสากล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่ งมวลชนและโครงสร้างพืนฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ ที 5.มีระบบสาธารณูปโภคพืนฐานทีดีเพือการรองรับการขยายตัวของทีอยูอ่ าศัยและการลงทุน
งบประมาณ
หน่วยงานที พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
เป้ าหมาย
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
ที
2558
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
กิจกรรม
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 ค่าซ่อมแซมปรับปรุ งฝาปิ ดบ่อพัก เพือปรับปรุ งฝาบ่อพักเดิมตาม
ก่อสร้างปรับปรุ งฝาปิ ดบ่อพักใน
14,180,000 สํานักการช่าง
ในผิวจราจรตามถนนสายหลัก ถนนสายหลัก และสายสําคัญ
ผิวจราจร ตามถนนสายหลัก
ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ทีได้ทาํ การก่อสร้างไว้นานแล้ว
เป็ นฝาปิ ดเหล็กหล่อ จํานวนไม่
ซึ งปั จจุบนั มีสภาพทีชํารุ ด
น้อยกว่า 560 ฝา ตามแบบแปลน
โทรม ก่อให้เกิดอันตรายต่อการ
ของเทศบาลนครขอนแก่น
ใช้งาน และการสัญจรผ่านไป-มา ประกอบด้วย
จึงจําเป็ นทีจะต้องทําการก่อสร้าง 1.ถนนศรี จนั ทร์ จํานวนไม่นอ้ ย
กว่า 280 ฝา
ปรับปรุ งให้อยูใ่ นสภาพทีดี
สามารถใช้งานได้ดี ปลอดภัยต่อ 2.ถนนมิตรภาพ จํานวนไม่นอ้ ย
ชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน กว่า 150 ฝา
3.ถนนอนามัย,ถนนศรี นวลและ
ถนนรอบบึงแก่นนคร จํานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 80 ฝา
4.ซอยคุม้ ตะวันใหม่ จํานวนไม่
น้อยกว่า 50 ฝา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานเพิมเติม (ฉบับที 2) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
พันธกิจที 2. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและสิ งแวดล้อมให้เป็ นนครทีน่าอยูใ่ นระดับสากล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่ งมวลชนและโครงสร้างพืนฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้ าประสงค์ ที 5.มีระบบสาธารณูปโภคพืนฐานทีดีเพือการรองรับการขยายตัวของทีอยูอ่ าศัยและการลงทุน
งบประมาณ
หน่วยงานที พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
เป้ าหมาย
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
ที
2558
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
กิจกรรม
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 ก่อสร้างปรับปรุ งลานเฟื องฟ้ า เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างปรับปรุ งภูมิ- เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างปรับปรุ งภูมิ2,800,000 สํานักการช่าง
ริ มบึงแก่นนคร
ทัศน์ลานเฟื องฟ้ าริ มบึงแก่นนคร ทัศน์ลานเฟื องฟ้ า โดยทําการรื อ
ให้มีความเรี ยบร้อยสวยงามเหมาะ บล้อคคอนกรี ตเดิม พืนทีไม่นอ้ ยกว่า
สําหรับการพักผ่อนหย่อนใจ
2,100 ตารางเมตร เทพืน ค.ส.ล.หนา
0.10 เมตร พืนทีไม่นอ้ ยกว่า 2,150
ตารางเมตร งานพิมพ์พืนลาย
คอนกรี ต พืนทีไม่นอ้ ยกว่า 2,10
ตารางเมตร งานภูมิสถาปั ตย์1รายการ
พร้อมงานระบบไฟฟ้ าส่ องสว่าง
ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนคร
ขอนแก่น

