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สรุ ปบัญชีโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) 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

2
2

-

66.67
66.67

-

2,450,000
2,450,000

-

78.78
78.78

สรุ ปบัญชีโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
จานวนโครงการที่ คิดเป็ นร้ อยละของ
ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์

จานวน
คิดเป็ นร้ อยละของ
งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

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

1
1

33.33
33.33

660,000
660,000

21.22
21.22

รวมทั้งสิ้น

3

100.00

3,110,000

100.00

-

-

-

-

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 โครงการจ้างศึกษา ออกแบบ พร้อมประมาณราคา ค่าก่อสร้างตามโครงการปรับปรุ ง

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สานักการช่าง

หน้ า
7

สานักการช่าง

8

ภูมิทศั น์บึงแก่นนคร ช่วงทางเข้าร้านอาหารบัวหลวง
2 โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมสะพานลอยข้ามถนนประชาสโมสรบริ เวณหน้าสถานี ขนส่ง
แห่ งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น

สารบัญโครงการ
พันธกิจที่ 3. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารงานท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริ การและการบริ หารบ้านเมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 12.มีนวัตกรรมการบริ การใหม่ ๆ ที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ และผูร้ ับบริ การ
ที่
โครงการ
1 โครงการก่อสร้างศูนย์บริ การครบวงจรเทศบาลนครขอนแก่น

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สานักการช่าง

หน้ า
9

สำนักกำรช่ ำง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) 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 โครงการจ้างศึกษา ออกแบบ -เพือ่ จ้างศึกษา ออกแบบ พร้อม
หน่วยงานได้แบบแปลน พร้อม
460,000 สานักการช่าง
พร้อมประมาณราคา ค่าก่อสร้าง ประมาณราคาค่าก่อสร้างตาม
ประมาณราคา ค่าก่อสร้างตาม
ตามโครงการปรับปรุ ง
โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์
โครงการที่มีมูลค่างบประมาณ
ภูมิทศั น์บึงแก่นนคร ช่วงทาง บึงแก่นนคร ช่วงทางเข้าร้านอาหาร
ไม่เกิน 25 ล้านบาท พร้อมข้อมูล
เข้าร้านอาหารบัวหลวง
บัวหลวง
ด้านเอกสารแบบแปลน จานวน
-เพือ่ แก้ไขปัญหาวิกฤติน้ าเสียภายใน 15 ชุด,CD ข้อมูล จานวน 10 แผ่น
บึงแก่นนคร
และข้อมูลข้อกาหนดงาน หรื อ
-เพือ่ ปรับปรุ งซ่อมแซมโครงสร้าง
เงื่อนไขการก่อสร้างต่าง ๆ ที่จาเป็ น
พื้นฐานในด้านต่าง ๆ ของเมือง
ต้องใช้ประกอบจัดหาผูร้ ับจ้าง หรื อ
ให้มีความสวยงามอยูต่ ลอดเวลา
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
-เพือ่ เพิม่ พื้นที่ความหลากหลาย
โครงการ จานวน 10 ชุด
ทางด้านสถานที่ท่องเที่ยวภายใน
บึงแก่นครให้มากยิง่ ขึ้น เพือ่ รองรับ
กับนโยบายในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญของเมือง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) 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.
2 โครงการปรับปรุ งซ่อมแซม เพือ่ ซ่อมแซมปรับปรุ งสะพานลอย
ทาการปรับปรุ งพร้อมติดตั้งส่วน
1,990,000 สานักการช่าง
สะพานลอยข้ามถนนประชา ให้มีความมัน่ คงแข็งแรง ป้ องกัน
โครงสร้างเหล็ก,พื้นทางเดิน,โครง
สโมสรบริ เวณหน้าสถานีขนส่ง อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและ สร้างหลังคา,แผงกันแดดกันฝนสาด
แห่ งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น
ทรัพย์สินของประชาชน
และหลังคาคลุมบันไดขึ้น-ลง
พร้อมทาสีกนั สนิม ติดตั้งระบบไฟ
แสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่
การปรับปรุ งรวมทั้งหมดไม่นอ้ ยกว่า
95 ตารางเมตร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
พันธกิจที่ 3. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารงานท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่ 9.พัฒนานวัตกรรมการให้บริ การและการบริ หารบ้านเมือง
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ ที่ 12.มีนวัตกรรมการบริ การใหม่ ๆ ที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ และผูร้ ับบริ การ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

1 โครงการก่อสร้างศูนย์บริ การ -เพือ่ ก่อสร้างศูนย์บริ การครบวงจร
ครบวงจรเทศบาลนครขอนแก่น ของเทศบาลนครขอนแก่น สาหรับ
บริ การทาบัตรประจาตัวประชาชน
และการบริ การด้านงานทะเบียนราษฎร การบริ การรับเรื่ องร้องเรี ยนร้องทุกข์ การบริ การด้านสุขภาพ
อนามัยและสาธารณูปโภค
-เพือ่ สร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริ การด้านต่าง ๆ ของเทศบาล
นครขอนแก่น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการก่อสร้างศูนย์บริ การ
ครบวงจรเทศบาลนครขอนแก่น
ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า
ขอนแก่น โดยทาการก่อสร้าง
ตกแต่งภายในห้อง ขนาดไม่นอ้ ย
กว่า 92 ตร.ม. ติดตั้งพื้นลามิเนต
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 92 ตร.ม. ติดตั้ง
ฝ้ าฉาบเรี ยบ พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
90 ตร.ม. ติดตั้งเคาน์เตอร์และตูเ้ ก็บ
เอกสารแบบติดตั้งกับที่ กรุ ผนัง
อลูมิเนียมคอมโพสิท ผนังวอลเปเปอร์ และผนังลามิเนต ติดตั้ง
ประตูเปิ ด-ปิ ดอัตโนมัติ งานระบบ
ไฟฟ้ า งานระบบอินเทอร์เน็ต
ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนคร
ขอนแก่น
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