แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลนครขอนแก่น
แก้ไข ครั้งที่ 1/2562

เทศบาลนครขอนแก่น
www.kkmuni.go.th
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สารบัญ
หน้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไขครั้งที่ 1/2562
รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุน
และนครแห่งการอยู่อาศัย
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงสูส่ ากล
- แผนงานการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
บัญชีสรุปครุภัณฑ์
- แผนงานการศึกษา

1
3
4
5
6

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ ลาดับที่
205

รายละเอียด

รายละเอียด

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(เดิม)

(ใหม่)

เหตุผลการแก้ไข

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

20 โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)
ตอนสี่แยกขอนแก่น-สุดเขตเทศบาลทางใต้ (ช่วงจากสี่แยกตัดถนนศรีจันทร์

408

ถึงสุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศใต้)
เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ)
เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ)

พิมพ์ผิดและ

ทาการปรับปรุงถนนความกว้างเฉลี่ย

ทาการปรับปรุงถนนความกว้างเฉลี่ย

สะกดผิด

37 เมตร ยาวประมาณ 2,960

37 เมตร ยาวประมาณ 2,960

เมตร โดยทาการรื้อผิวจราจรเดิม

เมตร โดยทาการรื้อผิวจราจรเดิม

ที่ชารุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า

ที่ชารุดพร้อมขนทิ้ง พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า

1,600 ตารางเมตร แล้วดาเนินการ

1,600 ตารางเมตร แล้วดาเนินการ

ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 0.15 เมตร

ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ทดแทนโดยมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 1,600

ทดแทนโดยมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 1,600

ตารางเมตร พร้อมงานบารุงรักษา

ตารางเมตร พร้อมงานบารุงรักษา

ทางประกอบด้วย งานซ่อมหัวเกาะ

ทางประกอบด้วย งานซ่อมหัวเกาะ

ถนนที่ชารุดและงานตีเส้นจราจรด้วย

ถนนที่ชารุดและงานตีเส้นจราจรด้วย

สีเทอร์โมพลาสติก

สีเทอร์โมพลาสติก

สานักการช่าง

ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 0.25 เมตร

302 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยรอบเมือง 11 ชุมชนคุ้มหนองคู
เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ)

เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ)

พิมพ์ผิดและ

ทดแทน โดยมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 270

ทดแทน โดยมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 270

สะกดผิด

ตารางเมตร ความหนาไม่นอ้ ยกว่า

ตารางเมตร ความหนาไม่นอ้ ยกว่า

0.15 เมตร ทดแทน โดยมีความยาว
น้อยกว่า 180 ตารางเมตร พร้อม

0.15 เมตร ทดแทน โดยมีความยาว

งานบารุงรักษาทางประกอบด้วย

งานบารุงรักษาทางประกอบด้วย

งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้าเดิมที่ชารุด

งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้าเดิมที่ชารุด

น้อยกว่า 180 เมตร พร้อม

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ ลาดับที่
414

445

445

รายละเอียด

รายละเอียด

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(เดิม)

(ใหม่)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

310 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอย 13, ซอย 14 ชุมชนโพธิบลั ลังก์ทอง
เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ)

เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ)

พิมพ์ผิดและ

โครงการก่อสร้างสร้างท่อระบายน้า

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า

สะกดผิด

ค.ส.ล. ซอย 13, ซอย 14

ค.ส.ล. ซอย 13, ซอย 14

ชุมชนโพธิบลั ลังก์ทอง

ชุมชนโพธิบลั ลังก์ทอง

363 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. ชุมชน95ก้วหน้านคร

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร

364 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า

ซอยเมตตา1ถึงซอยทางเข้าชุมชน
ชุมชน95ก้วหน้านคร
383

เหตุผลการแก้ไข

สานักการช่าง

พิมพ์ผิด

สานักการช่าง

พิมพ์ผิด

สานักการช่าง

พิมพ์ผิด

สานักการช่าง

ค.ส.ล. ชุมชน95ก้าวหน้านคร

ซอยเมตตา1ถึงซอยทางเข้าชุมชน
ชุมชน95ก้าวหน้านคร

278 โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นทางเท้าศาลหลักเมืองและงานระบบไฟฟ้า
งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2563 = 1,284,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ)
ทาการรื้อถอนพื้นทางเดินพร้อมขนทิ้ง

เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ)

พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า1,033 ตารางเมตรและ

พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า1,033 ตารางเมตรและ

ทาการก่อสร้างพื้นบล็อคคอนกรีตใหม่

ทาการก่อสร้างพื้นบล็อคคอนกรีตใหม่

พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า1,020 ตารางเมตร

พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า1,020 ตารางเมตร

ทาทางลาดสาหรับคนพิการ2 จุด

ทาทางลาดสาหรับคนพิการ2 จุด

และงานระบบไฟฟ้า

และงานระบบไฟฟ้า

ปี 2563 = 2,184,000 บาท
ทาการรื้อถอนพื้นทางเดินพร้อมขนเก็บ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
แผนงานการศึกษา
หน้าที่ ลาดับที่

676

รายละเอียด

รายละเอียด

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(เดิม)

(ใหม่)

66 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างโอกาศในการเรียนรู้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้

เหตุผลการแก้ไข

พิมพ์ตวั อักษรผิด

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
สานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มสี มรรถนะสูง
แผนงานการศึกษา
หน้าที่ ลาดับที่

877

รายละเอียด

รายละเอียด

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(เดิม)

(ใหม่)

เหตุผลการแก้ไข

117 โครงการก่อสร้างต่อเติมทาไม้ระแนง โครงการก่อสร้างต่อเติมทาไม้ระแนง ตัวอักษรตกหล่น

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
สานักการศึกษา

บังแดดด้านหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก บังแดดด้านหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
โนนหนองวัด
โนนหนองวัด 2
880

124 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1.ในบริเวณหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 1.ในบริเวณหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านโนนชัย
โนนชัย

พิมพ์ชื่อผิด

สานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มสี มรรถนะสูง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้าที่ ลาดับที่
916

รายละเอียด

รายละเอียด

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(เดิม)
31 โครงการปรับปรุงลานกาลังกาย
กลางแจ้งบริเวณพื้นที่ชุมชนการเคหะ

919

เหตุผลการแก้ไข

(ใหม่)
โครงการปรับปรุงลานออกกาลังกาย

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

พิมพ์ผิด

สานักการช่าง

สานักการช่าง

กลางแจ้งบริเวณพื้นที่ชุมชนการเคหะ

34 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนรอบบึงแก่นนคร
เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ)

เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ)

พิมพ์ผิดและ

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งโคม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งระบบ

ตกหล่นโดยดึง

ไฟฟ้าส่องสว่างชนิด LED ขนาด

ไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนรอบบึงแก่นนคร

มาจากชื่อ

120 Watt รวมกิ่งโคมและขาจับ

โดยทาการก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้า

โครงการกับ

พร้อมระบบสายเมนไฟฟ้าและมิเตอร์
ขนาด 30/100kva จานวน 4 ชุด

ส่องสว่างชนิด LED ขนาด 120 Watt

ค่าตัวชี้วดั

ถนนรอบบึงแก่นนคร

ไม่นอ้ ยกว่า 59 ชุด พร้อมระบบ

รวมกิ่งโคมและขาจับ จานวน
สายเมนไฟฟ้าและมิเตอร์ ขนาด 30A
จานวน 4 ชุด ถนนรอบบึงแก่นนคร

บัญชีสรุปครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น
แผนงานการศึกษา
รายการครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
หน้าที่ ลาดับที่
971

3

รายละเอียด

รายละเอียด

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(เดิม)

(ใหม่)

งบประมาณปี 2563
ยอดเงิน 798,500 บาท

งบประมาณปี 2563
ยอดเงิน 807,700 บาท

เหตุผลการแก้ไข

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

รวมตัวเลขผิดพลาด กองวิชาการและ
แผนงาน

