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สรุ ปบัญชีโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
จานวนโครงการที่ คิดเป็ นร้ อยละของ
ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์

จานวน
คิดเป็ นร้ อยละของ
งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

พันธกิจที่ 1
พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่ นเพือ่ เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนานครขอนแก่ นเป็ นนครแห่ งการประชุ มสัมมนาและเป็ นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมภิ าค
เป้ าประสงค์ 1 : เป็ นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้าของภูมิภาคเป็ น :1.1 MICE CITY
1.2 EVENT CITY
ยุทธศาสตร์ 2 : ส่ งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยให้ มคี ุณค่ าเพือ่ นามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เมือง
เป้ าประสงค์ 2 : เป็ นนครที่มน่ั ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ยุทธศาสตร์ 3 : ส่ งเสริมผู้ประกอบการเพือ่ เพิม่ มูลค่ าวิสาหกิจชุ มชน
เป้ าประสงค์ 3 : ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพือ่ รองรับ AEC
-

รวมพันธกิจที่ 1
พันธกิจที่ 2
พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานและสิ่ งแวดล้ อมให้ เป็ นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่ งมวลชนและโครงสร้ างพืน้ ฐานให้ เป็ นนครแห่ งการลงทุน
และนครแห่ งการอยู่อาศัย
เป้ าประสงค์ 4 : มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพือ่ รองรับการขยายตัวของเมือง และแก้ปัญหาการจราจรในเมืองได้
เป้ าประสงค์ 5 : มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
รวมพันธกิจที่ 2
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สรุ ปบัญชีโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
จานวนโครงการที่ คิดเป็ นร้ อยละของ
ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์
พันธกิจที่ 3
พัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคมให้ เป็ นสังคมที่เอือ้ อาทรและพร้ อมต่ อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมให้ อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
เป้ าประสงค์ 6 : เป็ นนครสีเขียวและมลภาวะต่า (Low Carbon City)
ยุทธศาสตร์ 6 : สร้ างสังคมที่เอือ้ อาทรและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน (Healthy City)
เป้ าประสงค์ 7 : เป็ นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
เป้ าประสงค์ 8 : ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
ยุทธศาสตร์ 7 : สร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้เพือ่ รองรับ AEC และให้ พร้ อมต่ อการเปลี่ยนแปลงสู่ สากล
เป้ าประสงค์ 9 : มีการศึกษาที่มีคุณภาพ (ทั้งในและนอกระบบ) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ยุทธศาสตร์ 8 : สร้ างความเข้ มแข็งภาคประชาชนและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
เป้ าประสงค์ 10 : ภาคประชาชน (ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ) มีส่วนร่ วมในการจัดการบ้านเมือง
และเป็ นเจ้าของเมืองมากขึ้น
รวมพันธกิจที่ 3
พันธกิจที่ 4
พัฒนาขีดความสามารถขององค์ กรในการบริหารงานท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 9 : พัฒนานวัตกรรมการให้ บริการและการบริหารบ้ านเมือง
เป้ าประสงค์ 11 : มีหน่วยงานในกากับ เพือ่ รับการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมของของเทศบาล
เป้ าประสงค์ 12 : มีนวัตกรรมการบริ การใหม่ ๆ ที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ และผูร้ ับบริ การ
ยุทธศาสตร์ 10 : พัฒนาโครงสร้ างและศักยภาพองค์ กรให้ เป็ นองค์ กรที่มสี มรรถนะสู ง
เป้ าประสงค์ 13 : มีโครงสร้างองค์กร(ส่วนราชการ) ที่เอื้อต่อภารกิจของเทศบาล
เป้ าประสงค์ 14 : เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
รวมพันธกิจที่ 4
รวมทั้งสิ้น

3

จานวน
คิดเป็ นร้ อยละของ
งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด
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4
สารบัญโครงการ
พันธกิจ : 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นนครที่น่าอยูใ่ นระดับสากล
ยุทธศาสตร์ : 4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ น
นครแห่ งการลงทุนและนครแห่ งการอยูอ่ าศัย
เป้าประสงค์ (Goal) : 5. มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
ที่
โครงการ
1 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสวนประตูเมือง
2 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจรและทางเท้าถนนเหล่านาดีช่วงหน้าวัดนันทิการาม

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สานักการช่าง

หน้ า
7

สานักการช่าง

7

3 โครงการก่อสร้างกาแพงป้ องกันตลิ่งบึงแก่นนคร ช่วงท่าน้ าวัดหนองแวงถึงท่าน้ าวัด
กลาง

สานักการช่าง

8

สำนักกำรช่ ำง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
พันธกิจที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นนครที่น่าอยูใ่ นระดับสากล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ การรองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
งบประมาณ หน่วยงานที่ พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
เป้ าหมาย
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
โครงการ/กิจกรรม
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 โครงการก่อสร้างห้องน้ า จัดสร้างห้องน้ าหลังใหม่ เนื่องจาก
ทาการก่อสร้างห้องน้ าชาย 4 ห้อง
1,008,000 สานักการช่าง
สวนประตูเมือง
ห้องน้ าเดิมชารุ ด เพือ่ สาหรับบริ การ
ห้องน้ าหญิง 6 ห้อง ห้องน้ าคนพิการ
ประชาชน เพราะสวนประตูเมืองเป็ น
1 ห้อง พร้อมปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สถานที่ต้ งั จุดบริ การประชาชนเนื่องใน โดยรอบอาคาร ตามแบบเทศบาล
เทศกาลต่างๆ ช่วง 7 วันอันตราย และ
นครขอนแก่น
เป็ นสถานที่สาหรับการจัดกิจกรรม
ที่สาคัญของเมือง เช่น งานส่งท้าย
ปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ งานKhonkaen
Love Music Festival
2 โครงการก่อสร้างปรับปรุ ง สภาพการจราจรบริ เวณช่วงหน้าวัด
ผิวจราจรและทางเท้า
นันทิการามแคบและมีปริ มาณยานพาหนะ
ถนนเหล่านาดี ช่วงหน้า สัญจรไป-มา เป็ นจานวนมาก และเป็ น
วัดนันทิการาม
ที่ต้ งั ของโรงเรี ยนแก่นนครวิทยาลัย
มีนกั เรี ยนจานวนมากเกิดปัญหาการจราจร
ติดขัด

ทาการรื้ อถอนทางเท้าเดิมเพือ่ ขยาย
พื้นที่ผิวจราจร เป็ นพื้นที่รวมไม่นอ้ ย
กว่า 489 ตารางเมตร ก่อสร้างถนนค.ส.ล.
หนาไม่นอ้ ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ ย
กว่า 470 ตารางเมตร ก่อสร้างคันหิ น
รางตื้นระยะทางรวมไม่นอ้ ยกว่า 320

709,000 สานักการช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
พันธกิจที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นนครที่น่าอยูใ่ นระดับสากล
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยูอ่ าศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพือ่ การรองรับการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยและการลงทุน
งบประมาณ หน่วยงานที่ พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
เป้ าหมาย
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
โครงการ/กิจกรรม
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.
เมตร ก่อสร้างช่องระบายน้ าเชื่อมกับ
บ่อพักน้ าเดิม จานวนไม่นอ้ ยกว่า 19 จุด
ทาสีน้ ามันขอบคันหิ นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
128 ตารางเมตร ทาสีตีเส้นจราจรพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 55 ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลนครขอนแก่น
3 โครงการก่อสร้างกาแพง สภาพปัญหาตลิ่งของบึงแก่นนครชารุ ด ทาการก่อสร้างกาแพงป้ องกันตลิ่ง
ป้ องกันตลิ่งบึงแก่นนคร พังทลาย มีความจาเป็ นต้องพัฒนาปรับปรุ ง เป็ นระยะทางไม่นอ้ ยกว่า 402 เมตร
ช่วงท่าน้ าวัดหนองแวงถึง และเพือ่ ภูมิทศั น์ของบึงให้มีความสวยงาม
ท่าน้ าวัดกลาง

18,090,000 สานักการช่าง

