แผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2554 – พ.ศ.2556) เพิ่มเติม
เทศบาลนครขอนแกน

ฝายแผนงานและประเมินผล
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครขอนแกน
www.kkmuni.go.th

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลในชวงสามป
แผนพั ฒ นาสามป เป น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของเทศบาลที่ ส อดคล อ งกั บ แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลนครขอนแกน ไดนํานโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาในระดั บ ต า งๆ มาแปลงเป น วาระในระดั บ พื้ น ที่ โดยแนวคิ ด ในการกํ า หนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปของเทศบาลนครขอนแกน ยึดหลักการพัฒนาที่สนองตอ
นโยบายของรั ฐ บาลและสอดคล อ งเชื่ อ มโยงกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด รวมทั้งอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข
เพิ่ม ภารกิ จ ถ า ยโอนตามพระราชบั ญ ญั ติกํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํา นาจให แ กอ งคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม ตลอดจนมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
สภาพแวดลอมและศักยภาพของทองถิ่นและจังหวัด รวมทั้งตอบสนองตอความตองการและปญหาของ
ประชาชนในทองถิ่น ภายใตวิสัยทัศนของเทศบาลนครขอนแกน
เปนศูนยกลางเศรษฐกิจภาคอีสาน มีสังคมที่เอื้ออาทร สันติสุข เรียนรูแ ละนาอยูอยางยัง่ ยืน
ประกอบดวย 3 พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
พันธกิจที่ 2 การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดว ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
พันธกิจที่ 3 การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
โดยมียทุ ธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ดังนี้
พันธกิจที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาศักยภาพขององคกร  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางดานรางกาย จิตใจ และปญญา
 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เพิ่มความสามารถในการจัดหารายได
 พัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรและบริหารงบประมาณ

2
พันธกิจที่ 2 การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร
แนวทางการพัฒนา
2. การสรางเครือขายและความเขมแข็งภาค  สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ประชาชน
บริหารจัดการและพัฒนาทองถิ่น
 เปดพื้นทีแ่ ละโอกาสใหองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน รวมกันพัฒนาทองถิ่น
3. การพัฒนากระบวนการเรียนรูของ
 พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน
ประชาชนและปฏิรูปการศึกษา
 พัฒนาการเขาถึงการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย
 สรรหา สรางและพัฒนาแหลงเรียนรู
 สรางสังคมรักการอาน
4. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ
 เพิ่มศักยภาพในการปองกันการเกิดสาธารณภัย
และทรัพยสิน
 เสริมสรางประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยใน
ชุมชนและทรัพยสินสาธารณะ
 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อาชญากรรมและ
อุบัติเหตุดานการจราจรในทองถิ่น
5. การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
 เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง
6. การอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญา
 อนุรักษและสงเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ทองถิ่น
ปญญาทองถิ่น
 สงเสริมการเรียนรูผานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น
7. การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
 สงเสริมสุขภาวะรางกาย จิตใจ สังคมและปญญา
สาธารณสุขและคุณภาพชีวติ
 กระจายอํานาจดานสุขภาพ
8. การสรางสังคมเอื้ออาทร
 พัฒนาการเขาถึงบริการสาธารณะของผูดอยโอกาส
 สงเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะหอยางมีสวนรวม

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เทศบาลนครขอนแกน

บทที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาฯใน ชวงสามป

3
พันธกิจที่ 3 การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร
แนวทางการพัฒนา
9. การเรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมี
 เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันน้ําทวม และการ
ประสิทธิภาพ
บําบัดน้ําเสีย
10. การพัฒนาระบบการคมนาคมที่มีความ  พัฒนาระบบการคมนาคม การขนสง และ
เหมาะสมกับสภาพของเมือง
การจราจรที่มคี วามเหมาะสมกับสภาพของเมือง
11. การเรงรัดปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การวางผังเมืองและ
และผังเมือง
ควบคุมการใชประโยชนที่ดนิ ใหเปนไปตามผังเมือง
และมีความเหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยัง่ ยืน
 เพิ่มพื้นทีส่ ีเขียวของเมือง
12. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
 ปรับพฤติกรรมและปลูกจิตสํานึกในการรักษา
สิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล และของเสีย
 ปองกันและควบคุมมลพิษทางน้ํา อากาศและเสียง
 พัฒนาสุขาภิบาลอาหารแบบบูรณา
13. การพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน
 เสริมสรางปจจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจเพื่อสนับ
การลงทุนและการทองเที่ยว
 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกระตุน เศรษฐกิจ
และการลงทุนของเมือง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เทศบาลนครขอนแกน

บทที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาฯใน ชวงสามป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
เทศบาลนครขอนแกน
ยุทธศาสตร
พันธกิจที่ 1
การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
1. ยุทธศาสตร :การพัฒนาศักยภาพองคกร
1.1 เปาประสงค : บุคลากรมีความรูความสามารถ
1.2 เปาประสงค : ระบบสารสนเทศในการ
บริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ
1.3 เปาประสงค : มีระบบการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ
1.4 เปาประสงค : บริหารงบประมาณแบบ
มุงผลสัมฤทธิ์
1.5 เปาประสงค : พัฒนาการจัดเก็บรายได
รวม
รวมพันธกิจที่ 1

ป 2554
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4
6
32
42
42

291,000
344,000
7,471,650
8,106,650
8,106,650

ป 2555
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

2
2
14
18
18

144,000
160,000
821,850
1,125,850
1,125,850

ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

2
2
10
14
14

144,000
160,000
548,001
852,001
852,001

8
10

579,000
664,000

56

8,841,501

-

-

74
74

10,084,501
10,084,501

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
เทศบาลนครขอนแกน
ยุทธศาสตร

ป 2554
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

พันธกิจที่ 2
การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
2. ยุทธศาสตร : สรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน
1.1 เปาประสงค : การสงเสริมใหประชาชน
มีความเขมแข็ง
รวม
3. ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของ
ประชาชน / ปฏิรูปการศึกษา
1.1 เปาประสงค : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษา
21
มากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
รวม
21
4. ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
1.1 เปาประสงค : ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
รวม
-

11,767,810
11,767,810
-

ป 2555
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

13
13
-

5,902,480
5,902,480
-

ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

13
13
-

5,902,480
5,902,480
-

-

-

-

-

47

23,572,770

47

23,572,770

-

-

-

-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
เทศบาลนครขอนแกน
ยุทธศาสตร
5. ยุทธศาสตร : การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
1.1 เปาประสงค : ชุมชนมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
รวม
6. ยุทธศาสตร : อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
1.1 เปาประสงค : การสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
รวม
7. ยุทธศาสตร :พัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุข
และคุณภาพชีวิต
1.1 เปาประสงค : มีสถานบริการสาธารณะและลดอัตราปวย
ลดลง
รวม
8. ยุทธศาสตร : สรางสังคมเอื้ออาทร
1.1 เปาประสงค : ผูดอยโอกาสในสังคมสามารถ
เขาถึงบริการสาธารณะครอบคลุมและทั่วถึง
รวม
รวมพันธกิจที่ 2

ป 2554
ป 2555
ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
0
3
47,400
3
47,400
3
47,400
9
142,200
3
47,400
3
47,400
3
47,400
9
142,200
2
380,700
1
95,700
1
95,700
4
572,100
2
380,700
1
95,700
1
95,700
4
572,100
1
40,000
1
40,000
1
40,000
3
120,000
1
40,000
1
40,000
1
40,000
3
120,000
27
12,235,910
18
6,085,580
18
6,085,580
63
24,407,070

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
เทศบาลนครขอนแกน
ยุทธศาสตร
พันธกิจที่ 3
การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
9. ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวม
ใหมีประสิทธิภาพ
1.1 เปาประสงค : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
รวม
10. ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบคมนาคมที่มีความเหมาะสม
กับสภาพของเมือง
1.1 เปาประสงค : เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสง
มวลชนและจราจร
รวม
11. ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
และผังเมือง
1.1 เปาประสงค : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่มี
ความเหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
รวม

ป 2554
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

2
2
12
12

1,571,000
1,571,000
17,533,000
17,533,000

ป 2555
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

-

-

2
2

1,571,000
1,571,000

-

-

-

-

12

17,533,000

12

17,533,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
เทศบาลนครขอนแกน
ยุทธศาสตร
12. ยุทธศาสตร : จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
1.1 เปาประสงค : มีสิ่งแวดลอมที่ดีตอการดํารงชีวิต
รวม
13. ยุทธศาสตร : พัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน
1.1 เปาประสงค : มีนักทองเที่ยว และการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น
รวม
รวมพันธกิจที่ 3
รวมทั้งสิ้น

ป 2554
ป 2555
ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
14
19,104,000
14
19,104,000
83
39,446,560
36
7,211,430
32
6,937,581
151
53,595,571

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
(สํานัก / กอง)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (สํานัก/กอง)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
เทศบาลนครขอนแกน
ยุทธศาสตร

พันธกิจที่ 1
การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
1. ยุทธศาสตร :การพัฒนาศักยภาพองคกร
1.1 เปาประสงค : บุคลากรมีความรูความสามารถ
1.2 เปาประสงค : ระบบสารสนเทศในการ
บริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ
1.3 เปาประสงค : มีระบบการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ
1.4 เปาประสงค : บริหารงบประมาณแบบ
มุงผลสัมฤทธิ์
1.5 เปาประสงค : พัฒนาการจัดเก็บรายได
รวม
รวมพันธกิจที่ 1

ป 2554
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

2
3

147,000
68,000

17

7,005,450

-

-

22
22

7,220,450
7,220,450

ป 2555
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

3

-

3
3

-

229,650
-

-

ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

229,650
229,650

1
-

-

2
3

147,000
68,000

3,650

21

7,238,750

-

1
1

3,650
7,450,104

-

-

26
26

7,453,750
14,900,204

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (สํานัก/กอง)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
เทศบาลนครขอนแกน
ยุทธศาสตร

ป 2554
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

พันธกิจที่ 2
การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
2. ยุทธศาสตร : สรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน
1.1 เปาประสงค : การสงเสริมใหประชาชน
มีความเขมแข็ง
รวม
3. ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของ
ประชาชน / ปฏิรูปการศึกษา
1.1 เปาประสงค : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษา
5
มากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
รวม
5
4. ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
1.1 เปาประสงค : ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
รวม
-

ป 2555
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,716,480

-

-

-

-

5

5,716,480

5,716,480

-

-

-

-

5

5,716,480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (สํานัก/กอง)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
เทศบาลนครขอนแกน
ยุทธศาสตร

5. ยุทธศาสตร : การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
1.1 เปาประสงค : ชุมชนมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
รวม
6. ยุทธศาสตร : อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
1.1 เปาประสงค : การสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
รวม
7. ยุทธศาสตร :พัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุข
และคุณภาพชีวิต
1.1 เปาประสงค : มีสถานบริการสาธารณะและลดอัตราปวย
ลดลง
รวม
8. ยุทธศาสตร : สรางสังคมเอื้ออาทร
1.1 เปาประสงค : ผูดอยโอกาสในสังคมสามารถ
เขาถึงบริการสาธารณะครอบคลุมและทั่วถึง
รวม
รวมพันธกิจที่ 2

ป 2554
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2555
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

285,000

-

-

-

-

1

285,000

1

285,000

-

-

-

-

1

285,000

1

40,000

1

40,000

1

40,000

3

120,000

1
7

40,000
6,041,480

1
1

40,000
40,000

1
1

40,000
40,000

3
9

120,000
6,121,480

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (สํานัก/กอง)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
เทศบาลนครขอนแกน
ยุทธศาสตร

พันธกิจที่ 3
การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
9. ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวม
ใหมีประสิทธิภาพ
1.1 เปาประสงค : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
รวม
10. ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบคมนาคมที่มีความเหมาะสม
กับสภาพของเมือง
1.1 เปาประสงค : เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสง
มวลชนและจราจร
รวม
11. ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
และผังเมือง
1.1 เปาประสงค : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่มี
ความเหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
รวม

ป 2554
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

2
2

-

1,571,000
1,571,000

-

10

13,328,000

10

13,328,000

ป 2555
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

2
2

1,571,000
1,571,000

-

-

-

-

10

13,328,000

10

13,328,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (สํานัก/กอง)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
เทศบาลนครขอนแกน
ยุทธศาสตร

12. ยุทธศาสตร : จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
1.1 เปาประสงค : มีสิ่งแวดลอมที่ดีตอการดํารงชีวิต
รวม
13. ยุทธศาสตร : พัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน
1.1 เปาประสงค : มีนักทองเที่ยว และการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น
รวม
รวมพันธกิจที่ 3
รวมทั้งสิ้น

ป 2554
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

ป 2555
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

-

-

-

12
41

14,899,000
28,160,930

4

269,650

2

7,490,104

14,899,000
35,920,684

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : บุคคลากรมีความรูความสามารถ
ที่
โครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1 โครงการ ประชุมประจําเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)เทศบาล
สํานักการสาธารณสุขฯ
นครขอนแกน
2 อบรมอาสาสมัครพิทักษสิทธิสตรีและเด็กในเขตเทศบาลนครขอนแกน
กองสวัสดิการสังคม

หนา
21
22

เปาประสงค (Goal) : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ
ที่
โครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1 เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
กองสวัสดิการสังคม
2 เครื่องคอมพิวเตอรพกพา
กองสวัสดิการสังคม
3 เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดํา แบบ Network
กองสวัสดิการสังคม

หนา
25
25
25

เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
จัดซื้อเครื่องดูดและเปาฝุนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
กอสรางอาคารอเนกประสงค2 ชั้นสถานีขนสงผูโดยสาร
สํานักปลัดเทศบาล
กอสรางเสาอากาศสงสัญญาณวิทยุสื่อสารพรอมอุปกรณ
สํานักปลัดเทศบาล
กอสรางเสาธงชาติพรอมปายสถานีดับเพลิงบึงทุงสราง
สํานักปลัดเทศบาล
โครงการวางสายเชื่อมตอระบบอินเตอรเนต
กองวิชาการและแผนงาน
รถยนตบรรทุกกระบะ 2 ตอน 4 ประตู
สํานักการคลัง
จัดซื้อตูล็อกเกอร
สํานักการศึกษา
จัดซื้อรถยนตบรรทุก 2 ตอน 4 ประตู
กองสวัสดิการสังคม
จัดซื้อโตะเอนกประสงค
กองสวัสดิการสังคม
จัดซื้อเกาอี้พลาสติกชนิดมีพนักพิง
กองสวัสดิการสังคม
จัดซื้อเต็นทผาใบ
กองสวัสดิการสังคม
จัดซื้อผาใบคลุมเต็นท
กองสวัสดิการสังคม
จัดซื้อรมผาใบ
กองสวัสดิการสังคม
จัดซื้อโซฟารับแขก
กองสวัสดิการสังคม
จัดซื้อรถเข็น
กองสวัสดิการสังคม
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ
กองสวัสดิการสังคม
จัดซื้อกีตารโปรง
กองสวัสดิการสังคม

หนา
28
29
29
30
30
30
31
31
31
32
33
34
35
36
37
37
40

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
เปาประสงค (Goal) : มีสถานบริการสุขภาพมีคุณภาพและลดอัตราปวยลดลง
ที่
โครงการ
1 โครงการสงเสริมอาหารปลอดภัยใสใจผูบริโภค

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุขฯ

หนา
49

พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางสังคมเอื้ออาทร
เปาประสงค (Goal) : ผูดอยโอกาสในสังคมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะครอบคลุมและทั่วถึง
ที่
โครงการ
1 โครงการคนขอนแกนไมทอดทิ้งกัน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

หนา
43

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจรในฤดูฝน
ที่
โครงการ
1 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนประชาสโมสรซอย 38 (แยก
ซอย 2)
2 โครงการกอสรางปรับปรุงฝารางระบายน้ํารูปตัวยู มะลิวัลย 8 (ทั้ง 2 ขาง)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง

หนา
52

สํานักการชาง

52

พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่หมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
โครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ที่
1 โครงการกอสรางสถาปตย-กรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ตามถนนสาย สํานัการชาง
หลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแกน
2 โครงการจางศึกษาผลกระทบดานกายภาพและออกแบบการกอสรางถนน สํานัการชาง
84 พรรษา มหาราชา (ถนน FLY OVER)
3 โครงการจางศึกษาผละกระทบดานกายภาพและออกแบบการปรับปรุงทาง สํานัการชาง
เทาและจัดภูมิทัศนถนนศรีจันทร ชวงเขตทางรถไฟไปทางทิศตะวันออกถึง
ถนนหนาเมือง
4 โครงการติดตั้งน้ําพุบริเวณบึงแกนนคร จํานวน 1 จุด
สํานัการชาง
5 โครงการกอสรงปรับปรุงสนามบาสเกตบอลบึงแกนนคร
6 โครงการกอสรางรั้วตาขายเหล็กสนามฟุตซอลลานกีฬาตานยาเสพติดบริเวณสํานัการชาง
บึงแกนนคร
7 โครงการกอสรางปายชื่อชุมชน
สํานัการชาง
8 กิจกรรม 840,000 ตน ปลูกความดี ปลูกความงามปลูกตนไมถวายพอของ สํานัการชาง
แผนดิน
9 กิจกรรมลานดอกไม รอยดวงใจขับขานความรักของพอ
สํานัการชาง
10 โครงการปรับปรุงบึงทุงสราง
สํานัการชาง

หนา
54
54
54

53
56
57
57
57
58

พันธกิจที่ 1
การเพิ่มขีดความสามารถขององคกร
ในการบริหารราชการทองถิ่น

ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค : บุคลากรมีความรูความสามารถ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : เพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : บุคคลากรมีความรูความสามารถ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

1 โครงการ ประชุมประจําเดือน - เพื่อใหอาสาสมัคร
อาสาสมัครสาธารณสุข
สาธารณสุขในชุมชนมีการ
(อสม.)เทศบาลนครขอนแกน รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
รับทราบขาวสาร ขอมูล
องคความรู ให อสม.ไดรับรู
อยางตอเนื่อง ทันเวลาและ
ทั่วถึง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- รอยละของขาวสาร ขอมูล
และองคความรู ที่เกี่ยวของ
กับ อสม. ไดนําเสนอใน
การประชุม ไมนอยกวา
รอยละ 90
- จํานวนครั้งของการจัด
ประชุม 12 ครั้ง
- รอยละของตัวแทน อสม.
ในชุมชนเขารวมประชุม
รอยละ 100
- รอยละของขาวสาร ขอมูล
และองคความรู ที่เกี่ยวของ
กับ อสม. ที่ไดประสานนํา
เสนอในการประชุมอยางตอ
เนื่อง ทันเวลาและทั่วถึง
ไมนอยกวา รอยละ 95
คาใชจาย

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
84,000
(เงินรายได)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- อาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.)ในชุมชนไดมีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรม
ของเทศบาล
- ลดการขัดแยง กําหนดแนว
ทางการพัฒนาและแนวทาง
แกปญหาจากที่ประชุมไป
เปนแนวทางปฏิบัติ
- เปนการประหยัดงบ
ประมาณ และประหยัดเวลา
ในการประสานงานระหวาง
เทศบาลและชุมชน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานสาธารณสุขมูลฐาน
สํานักการสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : เพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : บุคคลากรมีความรูความสามารถ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.คาอาหารและเครื่องดื่มใน
การจัดประชุมประจําเดือน
12 ครั้ง ครั้งละ 100 คน
คนละ 50 บาท เปนเงิน
60,000 บาท
2. คาถยเอกสารประกอบการ
ประชุมประจําเดือน เดือนละ
2,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท
2 อบรมอาสาสมัครพิทักษสิทธิ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
สตรีและเด็กในเขตเทศบาล และเปนแกนนําในการ
นครขอนแกน
คุมครองสิทธิสตรีและเด็กที่
ถูกทารุณกรรมและขจัดปญหา
การสรางทัศนคติ คานิยมที่ผิด
การแจงเหตุ ซึ่งกอใหเกิดการ
ปฏิบัติที่เอื้อตอการปกปอง
คุมครองสิทธิเด็กและสตรี

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัด
63,000
อบรมอาสาสมัคร จํานวน 100
(เงินรายได)
คน คาวัสดุอุปกรณ คาเอกสาร
ประกอบการอบรม พิธีเปด–ปด
คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาที่พัก
คาสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ

-

-

มีแกนนําในชุมชนเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ดูแล เด็ก
และสตรี
ไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบ
ทําใหชุมชนเปนชุมชน
นาอยู เอื้ออาทร ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน

งานสงเสริมฯ
กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : เพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : บุคคลากรมีความรูความสามารถ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

ไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบ
กดขี่ขมเหงสตรีและเด็กใน
ชุมชน ทําใหชุมชนเปนชุมชน
นาอยู เอื้ออาทร ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : เพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
1

เครื่องคอมพิวเตอรพรอม เพื่อใชงานทั่วไป สําหรับ
อุปกรณ
งานฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม

2

เครื่องคอมพิวเตอรพกพา เพื่อใชงานทั่วไป สําหรับ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เครื่องคอมพิวเตอรพรอม
20,000
- การจัดทําเอกสาร
งานบริหารทั่วไป
อุปกรณ สําหรับงานทั่วไป
และการทํางานราชการ กองสวัสดิการสังคม
(งบรายได)
ทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุดที่ไม
ไดรวดเร็วทันตาม
สามารถใชงานได จํานวน
กําหนดและมีประสิทธิ
1 เครื่อง เปนเงิน 20,000 บาท
ภาพ

เครื่องคอมพิวเตอรพกพา
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
26,000 บาท

26,000
(งบรายได)

-

-

การนําเสนองาน
งานบริหารทั่วไป
และการทํางานราชการ กองสวัสดิการสังคม
ไดรวดเร็วทันตาม
กําหนดและมีประสิทธิ
ภาพ สะดวกมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : เพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
3

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร
ขาวดํา แบบ Network

เพื่อใชในงานสําหรับพิมพ
เพื่อใชในงานสําหรับพิมพ
หนังสือราชการทั่วไป และ
งานเรงดวนในการทําเอกสาร
การแจกเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดํา
22,000
- มีเครื่องพิมพที่เหมาะ งานบริหารทั่วไป
แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง (งบรายได)
ในการใชงาน เกิดควา กองสวัสดิการสังคม
เปนเงิน 22,000 บาท
คลองตัว ทํางานเรงดวน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค(Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

สํานักปลัดเทศบาล
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1 จัดซื้อเครื่องดูดและเปาฝุน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

วัตถุประสงค

เพื่อมีอุปกรณที่ทันสมัยในการ
ทําความสะอาด ในการรักษา
อุปกรณในการทํางานใหมี
อายุการใชงานนานขึ้นและ
กําจัดฝุนละอองตามซอกมุม
โตะตาง ๆ ซึ่งทําใหพนักงาน
ที่ปฏิบัติหนาที่ตองสูดละออง
ฝุนเขาไปดวย อันทําใหเกิด
โรคได (ภูมิแพ)

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องดูด
3,650
3,650
3,650
และเปาฝุนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (งบรายได) (งบรายได) (งบรายได)
ขนาดกําลังไฟไมนอยกวา 550 วัตต
ความเร็วลมไมต่ํากวา 2.7 เมตร/นาที

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถลดการสะสมของฝุน ฝายทะเบียนและบัตร

ละอองที่เขาไปในอุปกรณ สํานักปลัดเทศบาล
คอมพิวเตอร อันเปนสาเหตุ
ทําใหอุปกรณใชงานมี
ประสิทธิภาพนอยลง และ
สะดวกตอการทําความสะอาด

ตามซอกมุมโตะทํางานของ

พนักงานที่เขาไปไมถึง
เนื่องจากมีรางไฟคั้นไว
พนักงานมีบรรยากาศที่ดี
ในการปฏิบัติหนาที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค(Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
สํานักปลัดเทศบาล
2 กอสรางอาคารอเนกประสงค
2 ชั้นสถานีขนสงผูโดยสาร
เทศบาลนครขอนแกน

3 กอสรางเสาอากาศสงสัญญาณ
วิทยุสื่อสารพรอมอุปกรณ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

- เพื่อใหฝายสงเสริมระบบ
การขนสงมีหองประชุมและ
มีที่ทําการของชุมชน บขส.
ตามภารกิจหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย

- กอสรางหองประชุมพรอมที่
ทําการชุมชน บขส. รวมพื้นที่
อาคาร 208 ตร.ม. รวมเปนเงิน
1,800,000 บาท

เพื่อใชในการติดตอสื่อสาร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

กอสรางเสาสงสัญญาณวิทยุสื่อสาร

ขนาดสูงไมนอยกวา 30 เมตร
พรอมดําเนินการเดินสายนํา
สัญญาณอุปกรณวิทยุสื่อสาร
สายอากาศ 8 แสตค ยาน 162.550

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1,800,000

-

120,000
(งบรายได)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- - ไดใชหองประชุมและมี ฝายสงเสริมระบบ
ที่ทําการของชุมชน บขส. การขนสง
สํานักปลัดเทศบาล

(งบรายได)

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

-

ทําใหการติดตอสื่อสารเปน - งานสถานีดับเพลิงบึงทุงสราง
ไปอยางรวดเร็วและมี
สํานักปลัดเทศบาล
ประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค(Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
106,000
- มีเสาธงชาติประจําสถานี - งานสถานีดับเพลิงบึงทุงสราง
(งบรายได)
สํานักปลัดเทศบาล

เปาหมาย

4 กอสรางเสาธงชาติพรอม
ปายสถานีดับเพลิงบึงทุง
สราง

เพื่อใหมีเสาธงชาติและปาย
สถานีดับเพลิงประจําสถานที่
ราชการ

กอสรางเสาธงชาติและปาย
สถานีดับเพลิงพรอมตัว
อักษรเสาสูง 12 เมตร
ฐานยาว 5 เมตร ปายสถานี
เปนรูปแทงปูน กวาง 1.80 เมตร

5 โครงการวางสายเชื่อมตอ
ระบบอินเตอรเนต

เพื่อเปนการเชื่อมตอระบบอินเตอร
ระหวางหองเซสเวอรกับอาคาร
ปองกัน

ทําใหอาคารปองกันมีระบบ
อินเตอรใชงานได และ
สะดวกในการบริหารจัดการ

-เพื่อใชในงานของสํานักการคลัง

-จัดซื้อรถยนตบรรทุกกระบะ 2 ตอน

100,000
(งบเทศบาล)

-

- ทําใหอาคารปองกันมีระบบฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเตอรใชงานได และ กองวิชาการและแผนงาน
สะดวกในการบริหารจัดการ

640,000

-

- -ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

6 รถยนตบรรทุกกระบะ 2 ตอน 4 ประตู

4 ประตู จํานวน 1 คัน ราคา 640,000 บาท
มีรายละเอียดดังนี้
1.เครื่องยนตดีเซลชนิด 4 สูบ
2.ความจุกระบอกสูบไมนอยกวา 2,499 ซีซี

ภาพและคลองตัวมากขึ้น

สํานักการคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค(Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

3.ระบบเกียรเดินหนาไมนอยกวา 5 สปค
4.พวงมาลัยเพาเวอรพรอมติดตั้งแอร วิทยุ ซีดี
5.ติดตั้งกันชนหนา-หลัง และฟลมกรอง
แสงอยางดี กระจกขางระบบไฟฟา
6.ระบบเบรกหนาดิสดเบรก หลังดั้มเบรก

7 จัดซื้อตูล็อกเกอร

8 จัดซื้อรถยนตบรรทุก 2 ตอน
4 ประตู

9 จัดซื้อโตะเอนกประสงค

เพื่อจัดซื้อตูล็อกเกอรสําหรับ
ใชงานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนวัดกลาง และศพด.ศรีฐาน
จํานวน 3 หลัง
เพื่อใชในงานกองสวัสดิการสังคม

- จัดซื้อตูล็อกเกอรใหกับ
ศพด.ชุมชนวัดกลาง และ
ศพด.ศรีฐาน จํานวน 10 หลัง
หลังละ 6,500 บาท
รถยนตกระบะ 2 ตอน
4 ประตู จํานวน 1 คัน ๆ ละ
740,000 บาท

ใชสําหรับกิจกรรมในชุมชน
เขตเทศบาลนครขอนแกน

โตะเอนกประสงค จํานวน
เปนโตะขาพับได พื้นโตะปูดวย

65,000

-

- การปฏิบัติงานในศพด.
การเคหะ และศพด.วัดกลางสํานักการศึกษา
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

740,000
(งบรายได)

-

504,000
(งบรายได)

-

- มีรถยนตสําหรับใชใน
งานทั่วไป และลงสํารวจ
ขอมูลเพื่องานวิจัย
และประเมินผล
- ชุมชนมีโตะใชในกิจ
กรรมของตนและกิจกรรม

กองสวัสดิการสังคม

งานสงเสริมฯ
กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค(Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

10 จัดซื้อเกาอี้พลาสติกชนิดมี
พนักพิง

วัตถุประสงค

เปาหมาย

จํานวน 2 ชุมชน ที่ดําเนินการ
จัดตั้งขึ้นใหมชุมชนละ 2 ตัว
คือ ชุมชนธนาคร และชุมชน
พิมานชลรวมใจพัฒนา และ
สําหรับทดแทนของเดิมที่
ชํารุดที่ไมสามารถใชงานได
จํานวน 140 ตัว

แผนเหล็กขนาดไมต่ํากวา 1.5 มม.
กวาง x ยาว 75 ซ.ม. x 1.8 ม.
โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมพับได
จํานวน 144 ตัวๆ ละ 3,500 บาท
รวมเปนเงิน 504,000 บาท

ใชสําหรับกิจกรรมประชุม
หรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับชุมชนที่ดําเนินการจัดตั้ง
ขึ้นใหม 2 ชุมชน คือ ชุมชน
ธนาคร จํานวน 50 ตัว ชุมชน
พิมานชลรวมใจพัฒนา
จํานวน 50 ตัว องคกรเครือขาย
ตะจีนชุมชน (คตช.) จํานวน

เกาอี้พลาสติก สีขาว มีพนักพิง
อยางดี สามารถรองรับน้ําหนัก
ไดไมต่ํากวา 120 กิโลกรัม
สกรีนตราสัญลักษณเทศบาล
นครขอนแกน จํานวน 4,000 ตัว
ตัวละ 220 บาท รวมเปนเงิน
880,000 บาท

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

อื่นๆของเทศบาลฯ
และรองรับภารกิจตางๆ
ในชุมชนไดมากขึ้น

880,000
(งบรายได)

-

- ชุมชนใหมและชุมชน
เดิมไดรับเกาอี้ใช
ในชุมชน และสามารถ
ดําเนินกิจกรรมของ
ชุมชนและกิจกรรมอื่นๆ
ของเทศบาลฯไดอยาง
ตอเนื่อง

งานสงเสริมฯ
กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค(Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

100 ตัว และทดแทนของเดิม
ที่ชํารุดที่ไมสามารถใชงานได
จํานวน 3,800 ตัว ใหกับชุมชน
76 ชุมชนๆ ละ 50 ตัว
11 จัดซื้อเต็นทผาใบ

ใชสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชน หรือภารกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับเทศบาล หรือกิจกรรมอื่น
ที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนให
ชุมชนที่ดําเนินการจัดตั้งขึ้นใหม จํานวน 2 ชุมชน คือ
ชุมชนธนาคร จํานวน 1 หลัง
และชุมชนพิมานชลรวมใจพัฒนา จํานวน 1 หลัง

เต็นทผาใบไนลอนไมต่ํากวา
48,000
(งบรายได)
เบอร 8,000 ผาใบสีเหลืองสลับ
สีน้ําตาล สกรีนตราสัญลักษณ
เทศบาลฯ 2 ดาน ประกอบดวย
โครงเหล็กสังกะสีทรงโคง ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1.5 นิ้ว กวาง x
ยาว 4 ม. x 8 ม. ผาใบสีเหลือง
สลับสีน้ําตาล สกรีนตราสัญลักษณ
เทศบาลฯ 2 ดานพรอมตัวหนังสือ
เทศบาลนครขอนแกน KHONKAEN ดานขาง 2 ดาน และ

-

- ชุมชนใหม
ไดรับเต็นทผาใบใช
ในชุมชน และสามารถ
ดําเนินกิจกรรมของ
ชุมชนและกิจกรรมอื่นๆ
ของเทศบาลฯไดอยาง
ตอเนื่อง

งานสงเสริมฯ
กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค(Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สกรีนภาพประตูเมือง ขนาด
ไมนอยกวา 60 ซม. x 60 ซม.
จํานวน 2 หลังๆ ละ 24,000 บาท
รวมเปนเงิน 48,000 บาท
12 จัดซื้อผาใบคลุมเต็นท

เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด
ไมสามารถใชงานได

ผาใบไนลอนไมต่ํากวาเบอร
630,000
8,000 ขนาด 4 ม. x 8 ม. ทรงหนา (งบรายได)
จั่วสูง 100 ม. ผาใบสีเหลืองสลับ
สีน้ําตาล สกรีนตราสัญลักษณ
เทศบาลฯ 2 ดาน พรอมตัวหนังสือ
เทศบาลนครขอนแกน KHONKAEN และสกรีนภาพประตูเมือง
ขนาดไมนอยกวา 60 ซม. x 60 ซม.
ดานขาง 2 ดาน จํานวน 60 ผืน
ผืนละ 10,500 บาท รวมเปนเงิน
630,000 บาท

-

- ชุมชน 60 ชุมชนไดรับ
ผาใบคลุมเต็นทเพื่อใช
ในงานกิจกรรมของ
ชุมชนและกิจกรรม
ตางๆของเทศบาลฯ
ไดอยางตอเนื่อง

งานสงเสริมฯ
กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค(Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

13 จัดซื้อรมผาใบ

วัตถุประสงค

เพื่อใชสําหรับกิจกรรมตางๆ
ของชุมชน หรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับเทศบาล

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2554
2555
2556
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รมผาใบชนิดไนลอน จํานวน
667,000
- ชุมชนและผูประกอบ
(งบรายได)
580 คันๆ ละ 1,150 บาท
การรานคาในเขต
รวมเปนเงิน 667,000 บาท
เทศบาลนครฯ ไดรับรม
ใหกับชุมชนในเขตเทศบาล
เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ
นครขอนแกน 90 ชุมชนๆ ละ
สงเสริมใหเกิดความ
2 คัน และใหกับผูประกอบการ
เปนระเบียบเรียบรอย
รานคาในตลาดสดเทศบาล 1 และ
สวยงามในรูปแบบ
ตลาดริมบึงแกนนคร จํานวน
เดียวกัน
400 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เปนผาใบชนิดไนลอนสี
น้ําตาล สกรีนภาพประตูเมือง
4 ดาน เวนระยะกันตัวอักษร
ขอนแกน “KHON KAEN”
อยูใตภาพประตูเมือง มีระบาย
รอบดาน 8 แฉก ชายระบายรม
ขลิบดวยผาใบสีเหลือง พรอม
เปาหมาย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานสงเสริมฯ
กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค(Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สกรีนตราสัญลักษณเทศบาลฯ
และตัวอักษร ขอนแกน
“KHON KAEN” สลับกัน
2. มีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา
2.3 ม. ความหนาของผาไน
ลอนไมต่ํากวา 0.32 มม.
3. สามารถปรับความสูงไดไมต่ํา
กวา 2 ม. พรอมขาตั้งทําดวย
เหล็กปลอดสนิม
14 จัดซื้อโซฟารับแขก

เพื่อใชสําหรับรับรอง
ประชาชน และผูที่มาติดตอ
ประสานงานกับกองสวัสดิการสังคม

เกาอี้โซฟายาว นั่งได 4 คน
เปนโครงไมบุนวมหุมดวย
หนังเทียมอยางดี จํานวน 1 ตัว
เปนเงิน 7,500 บาท

7,500
(งบรายได)

-

- มีชุดโซฟารับแขกและ
ประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ รองรับไดเพียง
พอ

งานสงเสริมฯ
กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค(Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

15 จัดซื้อรถเข็น

สําหรับประกอบอาชีพใหกับ
ผูดอยโอกาสที่ขึ้นทะเบียน
ตามโครงการคนขอนแกน
ไมทอดทิ้งกัน

16 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงและ
อุปกรณ

สําหรับใชงาน ตามโครงการ
ติดตั้งระบบเสียงตามสาย
โดยแยกเปน ชุมชนที่จัดตั้งใหม จํานวน 2 ชุมชน คือ

เปาหมาย

รถเข็น 3 ลอ ลอดานหลัง 1 คู
และลอเล็กดานหนา 1 เสน
โครงสรางรถทําจากเหล็กกลม
ขนาดของรถเข็น ไมนอยกวา
85 cm. x 180 cm. สูง 60 cm.
พื้นบนรถปูดวยแผนเหล็กหนา
0.47 mm. และรอบคันรถปดดวย
แผนเหล็กเคลือบสังกะสี มีคัน
บังคับรถดานหลัง พรอมเสา
ค้ํายันเวลาจอด จํานวน 5 คัน
คันละ 8,500 บาท รวมเปนเงิน
42,500 บาท
เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ
พรอมคาติดตั้ง รายละเอียดดังนี้
1. เครื่องผสมสัญญาณแบบมี
กําลังขับในตัว (power mixer)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2554
2555
2556
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
42,500
- ผูดอยโอกาสไดรับรถ
(งบรายได)
เข็นเพื่อใชในการ
ประกอบอาชีพคาขาย
และกอใหเกิดรายได
เลี้ยงตนเองและครอบ
ครัวไดตามวัตถุประสงค

873,300
(งบรายได)

-

- ชุมชนไดรับเครื่อง
ขยายเสียงและอุปกรณ
พรอมการติดตั้งครบตาม
จํานวนที่รองขอ และ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานสงเสริมฯ
กองสวัสดิการสังคม

งานสงเสริมฯ
กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค(Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ชุมชน ธนาครและชุมชน
พิมานชลรวมใจพัฒนา และ
เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียง
ทดแทนของเดิมที่ชํารุดที่ไม
สามารถใชงานได จํานวน
15 เครื่อง ดังนี้ 1.ชุมชนมิตรภาพ, 2.ชุมชนเทพารักษ2,
3.ชุมชนเทพารักษ3, 4.ชุมชน
เจาพอเกษม 5.ชุมชนโนนชัย1, 6.ชุมชนพระลับ,
7.ชุมชนหลักเมือง, 8.ชุมชน
วัดปาอดุลยาราม, 9.ชุมชน
ศรีฐาน2, 10.ชุมชนสามเหลี่ยม2, 11.ชุมชนหนองวัดพัฒนา, 12.ชุมชน ต.ช.ด., ٛٛٛٛ
13.ชุมชนวัดกลาง 14.ชุมชน

แบบ Mono ที่สามารถรับสัญญาณ
ไดไมต่ํากวา 4 ชองสัญญาณ
และมีกําลังขับไมต่ํากวา 550 วัตต
จํานวน 17 เครื่อง ๆ ละ
11,500 บาท รวมเปนเงิน
195,500 บาท
2. วิทยุ – เทป สามารถเลนแผน
ซีดีได แบบ 2 ลําโพง จํานวน
29 เครื่อง ๆ ละ 4,500 บาท
เปนเงิน 130,500 บาท
3. ลําโพงฮอนดขนาดไมต่ํากวา
150 วัตต จํานวน 147 ตัว ๆ ละ
1,000 บาท รวมเปนเงิน
147,000 บาท
4. ไมคโครโฟน จํานวน 46 ชุด
ชุดละ 1,500 บาท รวมเปนเงิน

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
สามารถใชระบบเสียง
ตามสายในชุมชนเพื่อ
เผยแพรขาวสารใหแก
คนในชุมชนไดอยาง
ทั่วถึง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค(Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

วัดธาตุ 15.ชุมชนสามเหลี่ยม4

เปาหมาย

69,000 บาท
5. ขาตั้งไมคโครโฟนพรอม
คอจับ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
บาท
6. สายตอไมคโครโฟนความยาว
ชุด
ชุดละ 700 บาท เปนเงิน
32,200 บาท
7. คาติดตั้งวัสดุ อุปกรณ และ
เดินสายลําโพง จํานวน 8,750 ม.
เมตรละ 7 บาท เปนเงิน
61,250 บาท
8. สายลําโพง ขนาดของสาย
ไมต่ํากวา 2x1.5mm2 มีสายสลิง
กันตกทองชาง ความยาวไมต่ํา
กวา 100 ม.ตอมวน ใหกับชุมชน

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค(Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวน 30 ชุมชน รวม 8,750 ม.
เมตรละ 27 บาท เปนเงิน
236,250 บาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 873,300 บาท
17 จัดซื้อกีตารโปรง

สําหรับใชในกิจกรรมการเลน
ดนตรี ในหองซอมดนตรี
ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ตลาดสดเทศบาล 1

ตารโปรง จํานวน 2 ตัว ๆละ
2,250 บาท รวมเปนเงิน
4,500 บาท

4,500
(งบรายได)

-

- ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
มีกีตารโปรงเพื่อใชใน
การสอนดนตรีใหแก
เด็กและเยาวชน
ตามวัตถุประสงค

งานสงเสริมฯ
กองสวัสดิการสังคม

พันธกิจที่ 2
การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท
ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรู
ยนรูของประชาชน /
ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน / ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการเขาคายเก็บตัวฝก
ซอมนักกีฬาตัวแทนเทศบาล
นครขอนแกนนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแกน

เพื่อสงเสริมและพัฒนากีฬา
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแกน สูความ
เปนเลิศ ใหเปนที่ยอมรับใน
ดานศักยภาพ และสมรรถภาพ
ประสิทธิภาพของนักเรียน
สังกัดเทศบาล

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

เก็บตัวฝกซอมนักกีฬา ซึ่งมี
คาใชจายประกอบดวย
คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา
เจาหนาที่ผูควบคุม
ผูฝกสอน คาน้ําดื่ม
คาอาหาร ในคายเก็บตัวฝก
ซอมนักกีฬาตัวแทนเทศบาล
นครขอนแกนเตรียมเขารวม
การแขงขันกีฬานักเรียน
อปท. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 30 วัน

2554

2555

2556

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,050,000
(เงินรายได)

-

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ มีศักยภาพ
ดานกีฬา
- นักกีฬาของโรงเรียน
ไดรับเหรียญมากขึ้น
- นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลมีสุขภาพรางกาย
สมบูณณแข็งแรง

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน / ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการสงเสริมและพัฒนา - เพื่อสงเสริมและพัฒนากีฬา
กีฬานักเรียนโรงเรียนใน
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
สังกัดเทศบาลนครขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน
- เพื่อจัดกิจกรรมทางดานกีฬา
ของโรงเรียนและนํานักกีฬา
ไปแขงขันกีฬาเพื่อหา
ประสบการณนอกสถานที่

งบประมาณและที่มา
2554

2555

2556

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

จัดกิจกรรมทางดานกีฬา
179,580
ภายในโรงเรียนและนํา
(เงินรายได)
นักเรียนไปแขงขันกีฬา
เพื่อหาประสบการณนอกสถานที่ คาใชจายประกอบ
ดวย คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา
เจาหนาที่ผูควบคุม ผูฝกสอน
คาน้ําดื่ม คาอาหาร คาพาหนะ
ในการนํานักกีฬาไปแขงขัน
นอกสถานที่และคาใชจายอื่น
ที่เกี่ยวของกับโครงการ

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ มีศักยภาพ
ดานกีฬา
- นักกีฬาของโรงเรียน
ไดรับเหรียญมากขึ้น
- นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลมีสุขภาพรางกาย
สมบูณณแข็งแรง

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน / ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการภาษาอังกฤษ
สายสัมพันธกัลยาณมิตร

เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
ภาษาอังกฤษจากชาวตางชาติ
หรือผูเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
นักเรียนสามารถอานและ
พูดออกสําเนียงภาษาอังกฤษ
ไดถูกตองและใชภาษาอังกฤษ
เปนเครื่องมือการเรียนรู
ในชีวิตประจําวัน

งบประมาณและที่มา
2554

2555

2556

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

เพื่อจายเปนคาตอบแทน
1,555,200
ครูตางประเทศสอนภาษา
(เงินรายได)
อังกฤษชั้นประถมศึกษา
จํานวน 6 คน โดยทําการ
สอนไมนอยกวา 52 สัปดาห
สัปดาหละ 18 ชั่วโมง
คาตอบแทนชั่งโมงละ
300 บาท จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 259,200 บาท/คน/ป
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
1,555,200 บาท

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแกน
สามารถอานและออก
สําเนียงภาษาอังกฤษได

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน / ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 การเรียนการสอนภาษา
ตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
ภาษาอังกฤษจากชาวตางชาติ
หรือผูเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
ผลที่คาดวาจะไดรับ นักเรียน
กลาแสดงออก สามารถอาน
และพูดออกสําเนียงไดถูกตอง
และใชภาษาอังกฤษเปน
เครื่องมือการเรียนรูในชีวิต
ประจําวัน

เพื่อจายเปนตอบแทน
วิทยากรชาวตางชาติ หรือผูมี
ทักษะประสบการณ ในการ
สอนภาษาอังกฤษ โดยทํา
การสอน ไมนอยกวา 15
ชั่วโมง ตอสัปดาห เปนเวลา
10 เดือน คาตอบแทน
ชั่วโมงละ 300 บาท

งบประมาณและที่มา
2554

2555

2556

(บาท)

(บาท)

(บาท)

180,000
(เงินรายได)

-

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแกน
สามารถอานและออก
สําเนียงภาษาอังกฤษได

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน / ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

- เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา - จัดกิจกรรมพัฒนาการจัด
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล การเรียนการสอน ของ
นครขอนแกน
โรงเรียนในสังกัดทั้ง 11 โรง

งบประมาณและที่มา
2554

2555

2556

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,751,700
(เงินรายได)

-

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- การเรียนการสอนของ
โรงเรียนทั้ง 11 โรง
มีคุณภาพมากขึ้น
- ศักยภาพการเรียน
การสอนของโรงเรียน
ในสังกัดเพิ่มขึ้น

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตร : พัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุข
และคุณภาพชีวิต
เปาประสงค : มีสถานบริการสุขภาพมีคุณภาพและลดอัตราปวยลดลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554- 2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
เปาประสงค (Goal) : พัฒนาคุณภาพชีวิตและลดอัตราปวยลง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการสงเสริมอาหาร
ปลอดภัยใสใจผูบริโภค

- รานอาหารและแผงลอย

- คาจัดประชุมคณะกรรมการ

ที่ผานเกณฑมาตรฐานไดรับ
ปายอาหารสะอาด รสชาติ
อรอย พัฒนาเปนรานอาหาร
ติดดาว 84 ราน
- รานและแผงลอยจําหนาย
อาหาร ลดการใชน้ํามันทอด
ซ้ําและขายใหกับผูผลิตน้ํามัน
ไบโอดีเซล
- สงเสริมใหผูบริโภคไดรับ
อาหารที่สะอาด ปลอดภัย
- สงเสริมการทองเที่ยว

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
285,000.-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนมีความรูดาน

ฝายสงเสริมอาหาร

ตลาด รานอาหาร 300 คน 30,000.- (งบรายได)

การดูแลสุขภาพตนเอง

ปลอดภัย

- คาอุปกรณการเลนเกมสและ
ของรางวัลในการจัดนิทรรศการ
ในวันเด็กตลาดสด ท.1 =10,000.- คาซื้อผากันเปอน หมวกคลุมผม
300 ชุด x 120 บาท = 36,000 บาท
- คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลา 6 คน / ครั้ง 40 ครั้ง x
900 บาท = 36,000 บาท
- คาจัดทําปายกลองไฟรับรอง
รานอาหารติดดาว 84 ปาย x
2,000 บาท =168,000 บาท
- คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับโครงการ 5,000.-

และครอบครัวคุมครองดาน สํานักการสาธารณสุขฯ
สุขภาพอนามัย

ยุทธศาสตร : สรางสังคมเอื้ออาทร
เปาประสงค : ผูดอยโอกาสในสังคมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะครอบคลุมและทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : สรางสังคมเอื้ออาทร
เปาประสงค (Goal) : ผูดอยโอกาสในสังคมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะครอบคลุมและทั่วถึง

ที่

โครงการ

สํานักปลัดเทศบาล
1 โครงการคนขอนแกนไม
ทอดทิ้งกัน

วัตถุประสงค

- เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส
ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดกิจกรรมคนขอนแกน
ไมทอดทิ้งกัน

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

40,000
40,000
40,000 - ผูดอยโอกาสมีชีวิตและ ฝายบริหารงานทั่วไป
(งบรายได) (งบรายได) (งบรายได) ความเปนอยูที่ดีขึ้น
สํานักปลัดเทศบาล

พันธกิจที่ 3
การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพืน้ ผิวจราจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจรในฤดูฝน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการกอสรางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล.ถนนประชาสโมสร
ซอย 38 (แยกซอย 2)

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชน และ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกสัญจรผาน ไป-มา

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ประชาสโมสร ซอย 38 (แยกซอย 2)
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร
หนึ่งขางทาง พรอมบอพักน้ํารางวี
ฝาปด ค.ส.ล. จํานวน 10 บอ ความ
ยาวรวมทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ํา
รงวีไมนอยกวา 60 เมตร

2

โครงการกอสรางปรับปรุงฝา
รางระบายน้ํารูปตัวยู
มะลิวัลย 8 (ทั้ง 2 ขาง)

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชน และ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกสัญจรผาน ไป-มา

กอสรางปรับปรุงฝารางระบายน้ํารูป
ตัวยู ซอยมะลิวัลย 8 (ทั้ง 2 ขาง) ชวง
จากแยกถนนมะลิวัลยไปทางทิศเหนือ
ตัดถนนหมอชาญอุทิศ โดยทําการรื้อ
ถอนฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล.เดิม แลว
ทําการกอสรางฝารางระบายน้ํารูปตัว
ยู ค.ส.ล. ขนาด 0.42x1.00x0.15 เมตร
ความยาวรวมไมนอยกวา 1,160 เมตร

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
261,000
(เงินอุดหนุน)

1,310,000
(งบรายได)

-

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

แกไขปญหาน้ําทวมขัง สวนทรัพยากรฯ
สํานักการชาง
ภายในชุมชน และ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ผานไป - มา

แกไขปญหาน้ําทวมขัง สวนทรัพยากรฯ
สํานักการชาง
ภายในชุมชน และ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ผานไป - มา

ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000
(เงินอุดหนุน)

1

โครงการกอสรางสถาปตยกรรมเฉลิมพระเกียรติ 84
พรรษา ตามถนนสายหลักภาย
ในเขตเทศบาลนครขอนแกน

-เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาส กอสรางสถาปตยกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจา 84 พรรษา ตามถนนสายหลักภายใน
อยูหัวทรงมีพระชนมพรรษา เขตเทศบาลนครขอนแกน จํานวน 1
ครบ 84 พรรษา
แหง

2

โครงการจางศึกษาผลกระทบ
ดานกายภาพและออกแบบการ
กอสรางถนน 84 พรรษา
มหาราชา (ถนน FLY OVER)

เพื่อศึกษาผลกระทบทาง
กายภาพและการออกแบบ
ในการกอสรางถนน 84
พรรษา

จางศึกษาผลกระทบดานกายภาพและ
ออกแบบการกอสรางถนน 84 พรรษา
มหาราชา (ถนน FLY OVER) ที่ถนน
ศูนยราชการเพื่อเปนการแกไขปญหา
ระบบจราจรของเมืองและรวมเฉลิม
พระเกียรติ 84 พรรษา เนื่องในวโรกาส
ปมหามงคลในป 2554

1,200,000
(เงินอุดหนุน)

3

โครงการจางศึกษาผละกระทบ เพื่อศึกษาผลกระทบทาง
ดานกายภาพและออกแบบการ กายภาพและการออกแบบ
ปรับปรุงทางเทาและจัดภูมิทัศน การปรับปรุงทางเทาและ
ถนนศรีจันทร ชวงเขตทาง
จัดภูมิทัศนถนนศรีจันทร

จางศึกษาผลกระทบดานกายภาพและ
ออกแบบการกอสรางปรับปรุงทางเทา
และจัดภูมิทัศนถนนศรีจันทร ชวงเขต
ทางรถไฟไปทางทิศตะวันออกถึงถนน

120,000 (เงินอุดหนุน)

-

-

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ไดรับสถาปตยกรรมที่ สวนควบคุมการ
แสดงออกถึงความจงรัก กอสรางฯ
ภักดีตอพระบาทสมเด็จ สํานักการชาง
พระเจาอยูหัว

ไดรับวิธีการและแนว
ทางแกไขอันจะเปน
ประโยชนในการกอสราง
ถนน FLY OVER

ไดรับวิธีการและแนว
สวนควบคุมการ
ทางแกไขอันจะเปน
กอสรางฯ
ประโยชนในการปรับปรุง สํานักการชาง
ทางเทาและจัดภูมิทัศน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
รถไฟไปทางทิศตะวันออกถึง
ถนนหนาเมือง

4

โครงการติดตั้งน้ําพุบริเวณ
บึงแกนนคร จํานวน 1 จุด

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หนาเมือง ระยะทางประมาณ 720 เมตร
เพื่อจัดระเบียบทางเทาและสิ่งปลูกสราง
อื่น ๆ ที่อยูบนทางเทา ทําการซอมแซม
และปูทางเทาใหมทั้งสองขางของถนน
ศรีจันทรใหสอดคลองกับโครงการกอ
สรางนําระบบสายไฟฟา/สายสื่อสาร
ลงใตดินบริเวณถนนศรีจันทรและรวม
เฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสปมหามงคล
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี
พระชนมายุครบ 84 พรรษา
เพื่อแกไขปญหาระบบการ
ไหลเวียนของน้ําที่จะทํา
ใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพ
ของน้ําในบึงแกนนคร

ติดตั้งน้ําพุบริเวณบึงแกนนคร จํานวน
1 จุด โดยดําเนินการติดตั้งน้ําพุบริเวณ
ดานหนาเจาแมกวนอิม พรอมอุปกรณ
งานระบบปมน้ําขนาด 30 ลบ.ม./ชม.
2 แรงมา 220 โวลท

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ถนนศรีจันทรชวงเขต
ทางรถไฟไปทางทิศ
ตะวันออกถึงถนน
หนาเมือง

230,000
(งบรายได)

-

-

น้ําในบึงแกนนครมีการ
ไหลเวียนสงผลให
คุณภาพของน้ําดีขึ้น

สวนการโยธา
สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5

โครงการกอสรงปรับปรุง
ปรับปรุงสนามบาสสนามบาสเกตบอลบึงแกนนคร เกตบอลใหมีคุณภาพที่
ดีขึ้นเสริมสรางสุขภาพ
รางกายของประชาชนให
มีสุขภาพดียิ่งขึ้น

กอสรางปรับปรุงสนามบาสเกตบอล
บึงแกนนคร โดยทําการกอสรางปรับ
ปรุงสนามบาสเกตบอลเปนผิวอคิลิค
หนาไมนอยกวา 3 มม. พื้นที่ไมนอย
กวา 608 ตร.ม. แปนเปนชนิดพลาสติก
พรอมทาสีโครงสรางแปนบาสเกตบอล
เดิมใหม

6

โครงการกอสรางรั้วตาขาย
เหล็กสนามฟุตซอลลานกีฬา
ตานยาเสพติดบริเวณบึงแกน
นคร

กอสรางรั้วตาขายเหล็กสนามฟุตซอล
ลานกีฬาตานยาเสพติดบริเวณบึงแกน
นคร โดยทําการกอสรางรั้วตายเหล็ก
ตาสี่เหลี่ยนขนมเปยกปูน ชองตาขาย
2 นิ้ว ลวด 3.00 มม. ขนาดความสูง
4.00 เมตร ความยาวไมนอยกวา 55
เมตร และขนาดความสูง 2.00 เมตร
ความยาวไมนอยกวา 86 เมตร บริเวณ
สนามฟุตซอลลานกีฬาตานยาเสพติด
บริเวณบึงแกนนคร

ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลใหมีคุณภาพที่
ดีขึ้นเสริมสรางสุขภาพ
รางกายของประชาชนให
มีสุขภาพดียิ่งขึ้น

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
(งบรายได)

250,000
(งบรายได)

-

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น สวนการโยธา
-มีสถานที่ใหประชาชน สํานักการชาง
ทํากิจกรรมรวมกัน

-มีสถานที่ใหประชาชน
ใชออกกําลังกาย
-มีสถานที่ใหประชาชน
ทํากิจกรรมรวมกัน

สวนการโยธา
สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
7

โครงการกอสรางปายชื่อชุมชน มีชื่อปายบอกชื่อแตละ
ชุมชนใหไดทราบ

กอสรางปายชื่อชุมชนภายในเขต
เทศบาลนครขอนแกน จํานวน 90 ชุมชน
โดยทําการกอสรางแผนปายเหล็กความ
กวางแผนปายไมนอยกวา 2.40 เมตร
ความสูงแผนปายไมนอยกวา 0.80 ม.
สวนต่ําสุดของแผนปายสูงไมนอยกวา
2.20 เมตร

8

กิจกรรม 840,000 ตน
ปลูกความดี ปลูกความงาม
ปลูกตนไมถวายพอของ
แผนดิน

-เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี
พระชนมพรรษาครบ 84
พรรษา
-เพิ่มพื้นที่ธรรมชาติให
มากยิ่งขึ้น

จัดหาเมล็ดพันธุไมปาชนิดตาง ๆ เพื่อ
แจกจายใหกับประชาชนจํานวนไม
นอยกวา 840,000 เมล็ด ใหนําไปปลูก
ในสถานที่ตาง ๆ เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและรวมกันดูแลสิ่งแวด
ลอมที่จะนําความสมบูรณคืนกับให
แผนดิน

9

กิจกรรมลานดอกไม รอยดวง
ใจขับขานความรักของพอ

-เฉลิมพระเกียรติพระบาท จัดสวนเฉลิมพระเกียรติดวยดอกไม
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี เมืองหนาวตามเอกลักษณและแนวทาง

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,700,000
-

328,000 (งบรายได)

150,000
(งบรายได)

-

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีชื่อปายบอกชื่อแตละ
ชุมชนใหไดทราบ

สวนควบคุมการ
กอสรางฯ
สํานักการชาง

-ประชาชนมีความรัก
สวนการโยธา
ความสามัคคี จิตใจเปน สํานักการชาง
หนึ่งเดียวกัน
-เพิ่มพื้นที่สีเขียวและมี
ความเปนธรรมชาติมาก
ยิ่งขึ้น

-

-ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคี จิตใจเปน

สวนการโยธา
สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พระชนมพรรษาครบ 84
พรรษา
-แสดงออกถึงความจงรัก
ภักดีที่มีตอสมเด็จพระเจา
อยูหัว
-เพื่อตกแตงพื้นที่ของเมือง
ใหสวยงาม
10 โครงการปรับปรุงบึงทุงสราง -เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี
พระชนมพรรษาครบ 84
พรรษา
-เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับ
เมืองและประชาชน

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ของโครงการพระราชดําริตาง ๆ ของ
ในหลวง จํานวนประมาณ 9 จุด และ
การประดับตกแตงสวนหยอมไมดอก
ไมประดับตามสถานที่ตาง ๆ ภายใน
เขตเทศบาล จํานวน 84 แหง

ดําเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวถวยพอ
หลวงแผนดินเนื่องในวโรกาสปมหา
มลคล 84 พรรษา พอหลวง โดยดําเนิน
การปรับสภาพพื้นที่พื้นดินบริเวณบึง
ทุงสราง ประมาณ 284 ไร พรอมปลูก
ไมยืนตนขนาดกลาง เสนผาศูนยกลาง
2 นิ้ว จํานวนไมนอยกวา 12,000 ตน
ซึ่งเปนการรวมมือระหวางภาครัฐ
และเอกชน

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หนึ่งเดียวกัน
-เพิ่มความสวยงามของ
เมืองและเพิ่มสถานที่
ทองเที่ยวใหกับเมือง

6,000,000
(เงินอุดหนุน)

-

-

-เปนการแสดงออกถึง สวนการโยธา
ความจงรักภักดีตอองค สํานักการชาง
พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว
-เพิ่มความเปนธรรมชาติ
ใหกับเมือง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (โรงเรียน)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
เทศบาลนครขอนแกน
ยุทธศาสตร

พันธกิจที่ 1
การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
1. ยุทธศาสตร :การพัฒนาศักยภาพองคกร
1.1 เปาประสงค : บุคลากรมีความรูความสามารถ
1.2 เปาประสงค : ระบบสารสนเทศในการ
บริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ
1.3 เปาประสงค : มีระบบการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ
1.4 เปาประสงค : บริหารงบประมาณแบบ
มุงผลสัมฤทธิ์
1.5 เปาประสงค : พัฒนาการจัดเก็บรายได
รวม
รวมพันธกิจที่ 1

ป 2554
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2555
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

2
3

144,000
276,000

2
2

144,000
160,000

2
2

144,000
160,000

6
7

432,000
596,000

15

466,200

11

592,200

9

548,000

35

1,606,400

-

-

20
20

886,200
886,200

-

-

15
15

896,200
896,200

-

-

13
13

852,000
852,000

-

-

48
48

2,634,400
2,634,400

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (โรงเรียน)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
เทศบาลนครขอนแกน
ยุทธศาสตร

ป 2554
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

พันธกิจที่ 2
การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
2. ยุทธศาสตร : สรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน
1.1 เปาประสงค : การสงเสริมใหประชาชน
มีความเขมแข็ง
รวม
3. ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของ
ประชาชน / ปฏิรูปการศึกษา
1.1 เปาประสงค : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษา
16
มากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
รวม
16
4. ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
1.1 เปาประสงค : ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
รวม

ป 2555
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,051,330

13

5,902,480

13

5,902,480

42

17,856,290

6,051,330

13

5,902,480

13

5,902,480

42

17,856,290

-

-

-

-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (โรงเรียน)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
เทศบาลนครขอนแกน
ยุทธศาสตร

5. ยุทธศาสตร : การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
1.1 เปาประสงค : ชุมชนมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
รวม
6. ยุทธศาสตร : อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
1.1 เปาประสงค : การสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
รวม
7. ยุทธศาสตร :พัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุข
และคุณภาพชีวิต
1.1 เปาประสงค : มีสถานบริการสาธารณะและลดอัตราปวย
ลดลง
รวม
8. ยุทธศาสตร : สรางสังคมเอื้ออาทร
1.1 เปาประสงค : ผูดอยโอกาสในสังคมสามารถ
เขาถึงบริการสาธารณะครอบคลุมและทั่วถึง
รวม
รวมพันธกิจที่ 2

ป 2554
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

-

ป 2555
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

-

ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
-

-

-

-

3

47,400

3

47,400

3

47,400

9

142,200

3

47,400

3

47,400

3

47,400

9

142,200

1

95,700

1

95,700

1

95,700

3

287,100

1

95,700

1

95,700

1

95,700

3

287,100

20

6,194,430

17

6,045,580

17

6,045,580

-

54

18,285,590

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (โรงเรียน)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
เทศบาลนครขอนแกน
ยุทธศาสตร

พันธกิจที่ 3
การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
9. ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวม
ใหมีประสิทธิภาพ
1.1 เปาประสงค : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
รวม
10. ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบคมนาคมที่มีความเหมาะสม
กับสภาพของเมือง
1.1 เปาประสงค : เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสง
มวลชนและจราจร
รวม
11. ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
และผังเมือง
1.1 เปาประสงค : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่มี
ความเหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
รวม

ป 2554
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2555
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

4,205,000

-

-

-

-

2

4,205,000

2

4,205,000

-

-

-

-

2

4,205,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (โรงเรียน)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
เทศบาลนครขอนแกน
ยุทธศาสตร

12. ยุทธศาสตร : จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
1.1 เปาประสงค : มีสิ่งแวดลอมที่ดีตอการดํารงชีวิต
รวม
13. ยุทธศาสตร : พัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน
1.1 เปาประสงค : มีนักทองเที่ยว และการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น
รวม
รวมพันธกิจที่ 3
รวมทั้งสิ้น

ป 2554
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

2
42

4,205,000
11,285,630

ป 2555
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

32

6,941,780

ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

-

-

30

6,897,580

2
104

4,205,000
25,124,990

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : บุคคลากรมีความรูความสามารถ
ที่ โครงการ
1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

หนวยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาลบานโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลบานโนนชัย

หนา
74
74

พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ
ที่
โครงการ
1 เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
2 เครือ่ งพิมพแบบฉีดหมึก Inkjet
3 เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาลบานโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลบานโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลโนนหนองวัด

หนา
76
76
76

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

หนา

1 ชุดไมคลอย

โรงเรียนเทศบาลคุมหนองคู

78

2 โครงการจัดซื้อกลองดิจิตอล

โรงเรียนเทศบาลคุมหนองคู

78

3 โครงการจัดซื้อตูลําโพงขยายเสียงพกพา

โรงเรียนเทศบาลคุมหนองคู

79

4 โครงการจัดหาครูอัตราจาง

โรงเรียนเทศบาลคุมหนองคู

79

5 จัดซื่อครุภัณฑประจําหองเรียนมอนเตสซอรี่
6 เครื่องเคลือบเอกสาร

โรงเรียนเทศบาลคุมหนองคู
ร.ร.ท.บานโนนชัย

80

7 เครื่องพิมพดีดไฟฟาแบบตั้งโตะ

ร.ร.ท.บานโนนชัย

80

8 เครื่องอัดสําเนา ระบบดิจิตอล

ร.ร.ท.บานโนนชัย

81

9 โตะพรอมเกาอี้นักเรียน
10 เครื่องเลนเทปซีดีดีวีดี วีซีดี และเอ็มพี 3แบบกระเปาหิ้ว

ร.ร.ท.บานโนนชัย

81

ร.ร.ท.บานโนนชัย

81

11 เครื่องบันทึกเสียง
12 กลองถายรูปดิจิตอล

ร.ร.ท.บานโนนชัย

81

ร.ร.ท.บานโนนชัย

82

13 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ

ร.ร.ท.บานโนนชัย

82

14 ขาแขวนโปรเจคเตอรProjector Mounts

ร.ร.ท.บานโนนชัย

82

15 เตียงคนไขขากลม( เตียงซีมอนต )

ร.ร.ท.บานโนนชัย

82

80

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ
ที่
โครงการ
1 เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
2 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก Inkjet

หนวยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาลบานโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลบานโนนชัย

หนา
83
83

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน/ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

โครงการ
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
โครงการจัดสวนสวยเฉลิมพระเกียรติ
โครงการหองเรียนขอบฟากวาง
โครงการหองเรียนสองภาษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
โครงการภาษาอังกฤษสายสัมพันธกัลยาณมิตร
กิจกรรมประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - ยุวกาชาด
กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด
กิจกรรมคุณธรรมนําชีวิต
กิจกรรมเขาคายคุณธรรม
กิจกรรมเรียนรูนอกหองเรียน
กิจกรรมแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
โครงการการเรียนการสอนภาษาตางประเทส
โครงการโรงเรียนสองระบบ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาลบานโนนทัน
โรงเรียนเทศบาลบานโนนทัน
โรงเรียนเทศบาลบานโนนทัน
โรงเรียนเทศบาลบานโนนทัน
โรงเรียนเทศบาลบานโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลบานโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลบานโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลบานโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลบานโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลบานโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลบานโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลบานโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลบานโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลบานโนนหนองวัด
โรงเรียนเทศบาลบานหนองแวง

หนา
87
87
87
88
88
88
89
89
89
89
89
90
90
91
91

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ที่
โครงการ
1 กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนปราชญชาวบาน
2 โครงการตามรอยเทาพออยูอยางพอเพียง
3 โครงการเขาวัดทําความดีเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

หนวยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาลบานโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลบานโนนหนองวัด
โรงเรียนเทศบาลบานโนนหนองวัด

หนา
93
93
93

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
เปาประสงค (Goal) : มีสถานบริการสุขภาพมีคุณภาพและลดอัตราปวยลดลง
ที่
โครงการ
1 โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนามอนุบาล

หนวยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาลคุมหนองคู

หนา
95

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่หมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
ที่

โครงการ

1 จางเหมากอสรางระบบประปาหอถังสูงโครงเหล็ก
2 กอสรางปรับปรุงสนามฟุตบอล

หนวยงานที่รับผิดชอบ

หนา

โรงเรียนเทศบาลบานโนนทัน
โรงเรียนเทศบาลบานโนนทัน

98
99

พันธกิจที่ 1
การเพิ่มขีดความสามารถขององคกร
ในการบริหารราชการทองถิ่น

ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค : บุคลากรมีความรูความสามารถ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556)
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : บุคคลากรมีความรูความสามารถ
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ที่
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

- เพื่อใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับความรู
และประสบการณใน
การพัฒนาตนและพัฒนางาน

ครูจํานวน 42 คน

2 โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

- เพื่อใหครูมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา
- เพื่อใหโรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ

หลักสูตรสถานศึกษาที่มี
คุณภาพ

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
126,000 126,000 126,000 1. ครูและบุคลากรทาง
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การศึกษาไดเปดโลกทัศน
แหงการเรียนรู
2. ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาไดรับการพัฒนา
ตนเองในการสอน
18,000
18,000
18,000 1. ครูมีความรูความเขาใจ
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา
2. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ร.ร.ท.บานโนนชัย

ร.ร.ท.บานโนนชัย

ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1 เครื่องคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณ

-เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ

เครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณจํานวน 3 ชุดๆละ
20,000 บาท

60,000
60,000
60,000 มีเครื่องคอมพิวเตอรพรอม
( เงินอุดหนุน ) ( เงินอุดหนุน )( เงินอุดหนุน อุปกรณไวใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

ร.ร.ท.บานโนนชัย

2 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
Inkjet

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบ
ฉีดหมึก Inkjet

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
Inkjet จํานวน 4 เครื่อง
เครื่องละ 4,000 บาท

16,000
( เงินอุดหนุน )

ร.ร.ท.บานโนนชัย

-

.

มีเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
Inkjetไวใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
ประจําโรงเรียนเทศบาล
บานโนนหนองวัด
3 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณ จํานวน
10 เครื่อง

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

200,000
100,000 100,000 โรงเรียนมีครุภัณฑที่จําเปน โรงเรียนเทศบาล
(เงินรายได) (เงินรายได) (เงินรายได) ตอการบริหารจัดการเรียน บานโนนหนองวัด
การสอนอยางเพียงพอ

ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : เพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ชุดไมคลอย

- เพื่อใชในในการจัดกิจกรรม - ชุดไมคลอยอยางดี
ตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน
2 ชุด ๆละ 14,000 บาท

2 โครงการจัดซื้อกลอง
ดิจิตอล

- เพื่อใชในงานประชาสัม
พันธโรงเรียน บันทึกภาพ
ถายไวเปนหลักฐานซึ่งเปน
กิจกรรมของโรงเรียน

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
28,000
28,000
28,000 โรงเรียนมีไมคลอย
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ใชในกิจกรรม
ตางๆอยางดีและมี
ประสิทธิภาพ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล
คุมหนองคู

- เพื่อจัดซื้อกลองดิจิตอล
30,000
30,000
30,000 - โรงเรียนมีการ
โรงเรียนเทศบาล
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง คุมหนองคู
1 ตัว ราคา ตัวละ 30,000 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- มีเว็บไซตโรงเรียนที่ได
ความละเอียดสูง 10.2 ลานพิกเซล
รับการปรับปรุงอยางสม่ํา
ระบบกําจัดฝุนในตัวกลองแบบลม
เสมอ
ไลฝุนและแบบสั่นเซ็นเซอร
- นักเรียนมีความรูดานการ
Active D-Lighting เก็บภาพ
ถายภาพนิ่ง
สวนสวางและสวนมืดไดครบถวน
พรอมใชงานทันทีภายใน 0.19 วินาที
หลังเปดสวิทซการทํางาน
ระบบวัดแสง 3D Color Matrix II
วัดแสงไดอยางแมนยําทุกสภาพแสง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : เพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ความไวแสงกวางตั้งแต ISO 100
ถึง ISO 3200 จอ LCD มอนิเตอร
ขนาดใหญ 3.0 นิ้ว
3 โครงการจัดซื้อตูลําโพง
ขยายเสียงพกพา

เพื่อจัดซื้อตูลําโพงขยายเสียง
แบบพกพา พรองขาตั้ง

ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนยาย
1. SYSTEM : 2 Way Passive

20,000

20,000

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

Loudspeaker( 15" Full Range )

20,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
(เงินอุดหนุน) จัดกิจกรรม และ
การปฏิบัติงาน

โรงเรียนเทศบาล
คุมหนองคู

2. FREQ : 45Hz. - 20KHz
3. PEAK POWER : 800W
4. SENSITIVITY : 97 +/-2dB(1dB/1m)
5. DIMENSION(WxDxH):

460x400x690 MM.
จํานวน 2 ตู พรอมขาตั้ง
4 โครงการจัดหาครูอัตราจาง - เพื่อใหการจัดการเรียนการ
สอนเปนไปดวยความเรียบ
รอย

- จัดจางครูอัตราจาง

120,000
120,000
120,000 - โรงเรียนมีครูครบทุกกลุมสาระร.ร.เทศบาล
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การเรียนรู
คุมหนองคู
- ผลสัมฤทธิ์นักเรียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : เพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- เพื่อใหมีบุคลากรครู
เพียงพอ ครบทุกกลุมสาระ
การเรียนรู
- เพื่อให นักเรียน ไดเรียนรู
จากครูสาขาวิชาโดยตรง
5 จัดซื่อครุภัณฑประจํา
หองเรียนมอนเตสซอรี่

ครุภัณฑสํานักงาน
6 เครื่องเคลือบเอกสาร
7 เครื่องพิมพดีดไฟฟา
แบบตั้งโตะ

เพื่อใชในการจัดเก็บสื่อและ
อุปกรณการเรียนการสอน
หลักสูตรมอนเตสซอรี่

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลุมสาระวิทยาศาตรเพิ่มขึ้น

1.ตูล็อคเกอร 4 ตัวๆละ 6,500 บาท
เปนงิน 26,000 บาท
2. ตูไมเอนกประสงค 30 ตัว
ตัวละ 1,800 บาท เปนเงิน 54,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องเคลือบเอกสาร เครื่องเคลือบเอกสาร จํานวน 1
เครื่อง
-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพดีด
ไฟฟาแบบตั้งโตะ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

เครื่องพิมพดีดไฟฟาแบบตั้งโตะ
จํานวน 1 เครื่อง

80,000

80,000

8,200 (เงิน 8,200 (เงิน
อุดหนุน)
อุดหนุน)
9,000
( เงินอุดหนุน )

-

80,000 โรงเรียนมีหองเรียนที่เอื้อ
ตอการเรียนรู ในระบบ
มอนเตสซอรี่

ร.ร.เทศบาล
คุมหนองคู

-

มีเครื่องเคลือบเอกสารเพื่อ ใช ร.ร.ท.บานโนนชัย
ในการจัดทําสื่อการสอน

-

มีเครื่องพิมพดีดไฟฟา
แบบตั้งโตะเพื่อใชใน
กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน

ร.ร.ท.บานโนนชัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : เพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

8 เครื่องอัดสําเนา
ระบบดิจิตอล
ครุภัณฑการศึกษา
9 โตะพรอมเกาอี้นักเรียน

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
10 เครื่องเลนเทปซีดี
ดีวีดี วีซีดี และเอ็มพี 3
แบบกระเปาหิ้ว

11 เครื่องบันทึกเสียง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000 มีเครื่องอัดสําเนาระบบ
( เงินอุดหนุน ) ( เงินอุดหนุน ) ดิจิตอลใชการจัดทํา
สื่อการเรียนการสอน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-เพื่อจัดซื้อเครื่องอัดสําเนา
ระบบดิจิตอล

เครื่องอัดสําเนาระบบดิจิตอล
จํานวน 1 เครื่อง

ร.ร.ท.บานโนนชัย

- เพื่อจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้
สําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา

โตะพรอมเกาอี้นักเรียน
100,000
100,000
100,000 มีโตะพรอมเกาอี้นักเรียน
ร.ร.ท.บานโนนชัย
สําหรับนักเรียน
( เงินอุดหนุน ) ( เงินอุดหนุน ) ( เงินอุดหนุน ) สําหรับนักเรียนระดับประถม
ระดับประถมศึกษา จํานวน 30 ชุด
ศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
เพื่อใชในการเรียน
ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 50 ชุด

- เพื่อจัดซื้อเครื่องเลนเทปซีดี
ดีวีดี วีซีดี และเอ็มพี 3
แบบกระเปาหิ้ว

เครื่องเลนเทปซีดี
ดีวีดี วีซีดี และเอ็มพี 3
แบบกระเปาหิ้ว
จํานวน 6 เครื่องๆละ 3,500 บาท

21,000
( เงินอุดหนุน )

-

-

มีเครื่องเลนเทปซีดี
ดีวีดี วีซีดี และเอ็มพี 3
แบบกระเปาหิ้ว
เพื่อใชในการเรียนการสอน

ร.ร.ท.บานโนนชัย

- เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึก
เสียง

เครื่องบันทึกเสียง
จํานวน 1 เครื่อง

5,000
( เงินอุดหนุน )

-

-

มีเครื่องบันทึกเสียง
ใชในกิจกรรมตางๆ ใน

ร.ร.ท.บานโนนชัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : เพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค (Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียน
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
12 กลองถายรูปดิจิตอล
-เพื่อจัดซื้อกลองถายรูป
ดิจิตอล
13 เครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร
พรอมจอรับภาพ
14 ขาแขวนโปรเจคเตอร
Projector Mounts

กลองถายรูปดิจิตอล
จํานวน 4 เครื่องๆ ละ
9,000 บาท
-เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร
โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ พรอมจอรับภาพ
จํานวน 2 เครื่องๆละ 33,000 บาท
-เพื่อจัดซื้อขาแขวน
ขาแขวนโปรเจคเตอร จํานวน
โปรเจคเตอร
2 เครื่องๆละ 2,000 บาท

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
15 เตียงคนไขขากลม
-เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
( เตียงซีมอนต )
โปรเจคเตอร

เตียงคนไขขากลม
( เตียงซีมอนต ) จํานวน 2 เตียง
เตียงละ 4,500 บาท

36,000
36,000
( เงินอุดหนุน ) ( เงินอุดหนุน )
-

-

9,000
( เงินอุดหนุน )

-

มีกลองถายรูปไวใช
ร.ร.ท.บานโนนชัย
ในกิจกรรมการเรียนการสอน

66,000
66,000 มีเครื่องมัลติมิเดีย
ร.ร.ท.บานโนนชัย
( เงินอุดหนุน ) ( เงินอุดหนุน ) โปรเจคเตอรใชในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4,000
4,000 มีขาแขวนโปรเจคเตอร
ร.ร.ท.บานโนนชัย
( เงินอุดหนุน ) ( เงินอุดหนุน ) สําหรับยึดเครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอรใชในการเรียน
การสอน
-

-

มีเตียงคนไขขากลมไว
บริการนักเรียนที่เจ็บปวย

ร.ร.ท.บานโนนชัย

พันธกิจที่ 2
การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท
ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรู
ยนรูของประชาชน /
ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556)เพิ่มเติม
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน / ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
2554
2555
ที่
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิม -เพื่อจัดกิจกรรมแสดง
-คณะ ครู นักเรียน ชุมชน
43,000
พระเกียรติ 84 พรรษา
ความจงรักภักดีถวายเปน
ผูปกครอง จํานวนไมนอย
พระราชกุศล โดยใหรูรัก
กวา 400 คน
สามัคคี ไดเรียนรูจาก
-คาใชจายในโครงการเชน
ประสบการณจริง อยูกับ
คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณที่จําเปน
ผูอื่นไดอยางเปนสุข
2 โครงการจัดสวนสวยเฉลิม
พระเกียรติ

-เพื่อจัดสวนหยอมหนา
อาคาร 5 โดยจัดสวน
ไมดอกไมประดับ
-เพื่อแสดงถึงความรักที่มี
ตอในหลวงของเราชาวไทย

- จายเปนคาจัดสวนไมดอก
ไมประดับเฉลิมพระเกียรติ
โดยมีคา ดินปลูก ปุย พันธุ
ไมประดับ วัสดุที่ใชปลูกตน
ไมและวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวของ
กับโครงการ

3 โครงการหองเรียนขอบฟา
กวาง

-เพื่อจัดกิจกรรมสนุทรียสนทนา สําหรับคุรุ
- เพื่อจัดคายเรียนรูจิตปญญา
สําหรับนักเรียน
-เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู
โดยการสรางเครือขาย

-คาใชจายในการจัดกิจกรรม
โดยจายเปนคาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร อาหาร
วาง และเครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณที่เกี่ยวของและจํา
เปน

19,800

92,800

2556
(บาท)
-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-แสดงความจงรักภักดี
ถวายแดในหลวงของปวง
ชนชาวไทย
- มีจิตใจสงบสุข รัก สามัคคี
-ไดปฏบิติธรรม ภาวนา
เปนคนดี สังคมสันติสุข

โรงเรียนเทศบาล
บานโนนทัน

โรงเรียนเทศบาล
บานโนนทัน

-

-

- ไดสวนสวยเฉลิมพระ
เกียรติ ถวายความจงรักภักดี
และเทิดทูนพระมหากษัตริย

-

-

- ผูเรียนมีความสุข เชื่อมั่น
โรงเรียนเทศบาล
ควบคุมอารมณไดดี คิดสราง บานโนนทัน
สรรค มีทักษะการคิด การ
ตั้งคําถาม รักการเรียนรู
เขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น
พึ่งตนเองไดและอยูในสัง
คมไดอยางมีความสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556)เพิ่มเติม
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน / ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
2554
2555
ที่
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการหองเรียนสองภาษา -เพื่อใหนักเรียนมีเจตนคติที่ดี -นักเรียนที่จบการศึกษาสายชั้น
5,000,000
5,000,000
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ตอการเรียนภาษาอังกฤษ
สองภาษา จํานวน 700 คน สา
-เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิด
มารถใชภาษาอังกฤษไดในชีวิต
ความชํานาญในการใชภาษาอัง ประจําวันและการเรียนในชั้นเรียน
กฤษมุงสูสากล
อยางสรางสรรคและมีเจตคติที่ดี
ตอภาษาตางประเทศ รักการอาน
การเขียน รูจักการแกปญหา และ
มีความรูอันเปนสากล

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานที่
2556
จะไดรับ
รับผิดชอบ
(บาท)
5,000,000 -นักเรียนสายชั้นสองภาษา
สายชั้นสองภาษา
มีความกลาแสดงออกและมั่น โรงเรียนเทศบาล
ใจที่จะสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
สวนสนุก
-นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชา
ภาษาอังกฤษ
-นักเรียนสามารถใชภาษา
อังกฤษในชีวิตประจําวันได
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น

5 โครงการภาษาอังกฤษสาย
สัมพันธกัลยาณมิตร

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนครู
ตางประเทศสอนภาษาอังกฤษ
ชั้นประถม

ครูตางประเทศ จํานวน 1 คน

259,200 ( 259,200 ( 259,200 ( นักเรียนไดเรียนรูภาษาอังกฤษ ร.ร.ท.บานโนนชัย
เงินอุดหนุน ) เงินอุดหนุน ) เงินอุดหนุน ) จากชาวตางประเทศและมี
ทักษะในการใชภาษาอังกฤษ

6 กิจกรรมประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(หยดน้ําแหงการเรียนรู )

-เพื่อสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ของนักเรียน
-เพื่อสรางความสัมพันธ
ระหวางครูกับผูปกครอง

นักเรียนไดสรุปองคความรู
ไดเรียนมากลั่นเปนหยดน้ํา
ปการศึกษาละ 2 ครั้ง

60,000
60,000
60,000
นักเรียนไดสรุปองคความรู
( เงินอุดหนุน ) ( เงินอุดหนุน ) ( เงินอุดหนุน ) ที่ไดเรียนมา ครูและ
ผูปกครองมีสัมพันธอันดี
ตอกัน

ร.ร.ท.บานโนนชัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556)เพิ่มเติม
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน / ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวา
โครงการ
วัตถุประสงค
2554
2555
2556
ที่
(ผลผลิตของโครงการ)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการสนับสนุน
- เพื่อสงเสริมกิจกรรม
นักเรียนระดับอนุบาล - ม.2
65,250
70,000
70,000 นักเรียนไดรับความรู
กิจกรรมวิชาการ
ทางวิชาการใหกับนักเรียน
( เงินอุดหนุน ) ( เงินอุดหนุน ) ( เงินอุดหนุน ) และทักษะจากิจกรรม
วิชาการ
นักเรียนชั้นป.1 - ป.3
6,000
6,000
6,000
8 กิจกรรมเดินทางไกล
- เพื่อเปนการทดสอบ
นักเรียนมีความรูและทักษะ
ลูกเสือ - ยุวกาชาด
( เงินอุดหนุน ) ( เงินอุดหนุน ) ( เงินอุดหนุน ) ทางดานลูกเสือ - ยุวกาชาด
ทักษะทางดานลูกเสือ ยุวกาชาด
และมีความสามัคคี
ในหมูคณะ
นักเรียนชั้นป.4 - ม.2
9 กิจกรรมเขาคายพักแรม
- เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึก
21,000
23,000
23,000
นักเรียนมีความรูและทักษะ
ลูกเสือ - ยุวกาชาด
เสียง
( เงินอุดหนุน ) ( เงินอุดหนุน ) ( เงินอุดหนุน ) ทางดานลูกเสือ - ยุวกาชาด
และมีความสามัคคี
ในหมูคณะ
-เพื่อใหผูเรียนมีความรู
5,000
5,000
5,000 นักเรียนไดเรียนรูจาก
10 กิจกรรมคุณธรรม
นักเรียนระดับอนุบาล - ป.3
นําชีวิต
เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
( เงินอุดหนุน ) ( เงินอุดหนุน ) ( เงินอุดหนุน ) สถานที่จริงและไดรับ
ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หลักธรรมเบื้องตน
ตามหลักธรรมเบื้องตน
-เพื่อใหนักเรียนนําความรู
ที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน
-เพื่อประเมินนักเรียน
นักเรียนชั้นป.4 - ม.2
11 กิจกรรมเขาคายคุณธรรม
100,000
100,000
100,000 นักเรียนไดรับความรู
เกี่ยวกับการจัดการเรียน
( เงินอุดหนุน ) ( เงินอุดหนุน ) ( เงินอุดหนุน ) และมีทักษะเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามหลักธรรม
การสอนจริยธรรม
เบื้องตน
-เพื่อใหนักเรียนนําความรู

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ร.ร.ท.บานโนนชัย

ร.ร.ท.บานโนนชัย

ร.ร.ท.บานโนนชัย

ร.ร.ท.บานโนนชัย

ร.ร.ท.บานโนนชัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556)เพิ่มเติม
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน / ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
2554
2555
ที่
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)

2556
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน

12 กิจกรรมเรียนรูนอกหองเรียน -เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณตรง
เชื่อมโยงกับการเรียนรู
ในหองเรียน
13 กิจกรรมแขงขันกีฬา
-เพื่อกระตุนใหคณะครู
สีภายในโรงเรียน
และนักเรียนเห็นความสําคัญ
ของการออกกําลังกาย
-เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี
ระหวางครูและนักเรียน
14 โครงการการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศ

1.เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรู

นักเรียนระดับอนุบาล - ม.2

35,080
35,080
35,080 นักเรียนไดเรียนรูจาก
( เงินอุดหนุน ) ( เงินอุดหนุน ) ( เงินอุดหนุน ) ประสบการณตรงเชื่อมโยง
กับการเรียนรูในหองเรียน

ร.ร.ท.บานโนนชัย

คณะครูและนักเรียน

30,000
30,000
30,000 คณะครูและนักเรียนเห็น
( เงินอุดหนุน ) ( เงินอุดหนุน ) ( เงินอุดหนุน ) ความสําคัญของการ
ออกกําลังกายและเปน
การเชื่อมสัมพันธไมตรี
ที่ดีตอกัน

ร.ร.ท.บานโนนชัย

มีครูชาวตางชาติทําการสอน

ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
2. เพื่อพัฒนาทักษะการพูด การฟง
ไมนอยกวา 52 สัปดาห
การเขียนภาษาอังกฤษ
สัปดาหละไมนอยกวา 18 ชม.
3. เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานดานภาษา คาตอบแทน ชม.ละ 300 บาท
อังกฤษใหกับนักเรียน ใหนักเรียน
จํานวน 12 เดือน
ภาษาอังกฤษกับครูชาวตางชาติ

เกิดความคุนเคย และสามารถนํา
ประสบการณไปพัฒนาการเรียน
ของตนไดในอนาคต

259,200

259,200

259,200 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล
วิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น
บานโนนหนองวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556)เพิ่มเติม
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน / ปฏิรูปการศึกษา
เปาประสงค (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
2554
2555
2556
ที่
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-คาสนับสนุนการสอนรายชั่วโมง
30,000
30,000
30,000
15 โครงการ1โรงเรียน 2 ระบบ -เพื่อพัฒนาทักษะทางการ
(งบรายได)
(งบรายได)
ทางดานการจัดกิจกรรม
ชั่วโมงสําหรับปราชญหรือคุรูใน (งบรายได)
การเรียนการสอนใหกับนักเรียน ชุมชนที่เขามาสอนและคาใชจาย
อื่นๆในการจัดกิจกรรมชนคา
อาหารและครื่องดื่ม คาเอกสาร
16 โครงการพอเพียงเพื่อพอ

25,000
-เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี -คาสนับสนุนในการทํากิจกรรม
ระหวางบานวัด โรงเรียนและ และคาใชจายในการซื้อวัสดุ
(งบรายได)
ชุมชนโดยการทํากิจกรรม อุปกรณการเกษตรเพิ่มเติม
เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่ใหครูและนักเรียนรูจักคุณคา
และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและปลูกฝงจิตสํานึก
ในการออมเงินวันละ1บาทเพื่อ
เติมความฝนใหกับนักเรียน

25,000
(งบรายได)

25,000
(งบรายได)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-นักเรียนไดพัฒนาทักษะ
ทางการเรียนรูทางดานการจัด
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียนเทศบาล
บานหนองแวง

-นักเรียนไดพัฒนาทักษะ
ทางดานการเกษตรเพื่อชีวิต
สามารถนําไปใชในชีวิต
ประจําวัได

โรงเรียนเทศบาล
บานหนองแวง

ยุทธศาสตร : อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค : การสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิน่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค (Goal) : การสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2,554
2,555
2,556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 กิจกรรมสงเสริม
-เพื่อเปนการยกยองเชิดชูและ คาตอบแทนปราชญชาวบาน
38,400
( 38,400
( 38,400
( นักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับภูมิ ร.ร.ท.บานโนนชัย
สนับสนุนปราชญชาวบาน อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น - จํานวน 6 คน ชั่วโมงละ 150 บาท เงินอุดหนุน ) เงินอุดหนุน ) เงินอุดหนุน ) ปญญาทองถิ่นและเปนการ
เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
เปนระยะเวลา 8 เดือน
เชิดชูและอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น
เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น
2 โครงการตามรอยเทาพอ
อยูอยางพอเพียง

1. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
การใชชีวิตบนวิถีแหงความ
พอเพียงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

3 โครงการเขาวัดทําความดี 1. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มีจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม

1. มีศูนยการเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อใหนักเรียน
ไดเรียนรูภายในโรงเรียน

5,000

5,000

5,000 โรงเรียนมีศูนยการเกษตร
แบบพอเพียงใหนักเรียน
ไดเรียนรู

โรงเรียนเทศบาลบาน
โนนหนองวัด

นักเรียนไดเขารวมทํากิจกรรม

4,000
9,000

4,000
9,000

4,000 นักเรียนไดเขารวมทํา
9,000 กิจกรรมในวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนาตลอดป
การศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบาน
โนนหนองวัด

กับวัดในวันสําคัญตางๆ

ที่ดีงาม

เชน วันมาฆาบูชา วันวิสาขบูชา

2. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนเห็นคุณ

วันอาฬาหบูชา วันเขาพรรษา

คาของการรักษาขนบธรรมเนียม

วันออกพรรษา การทอดกฐิน

ประเพณีของทองถิ่น

การทอดผาปาสามัคคี ฯลฯ

3. เพื่อใหนักเรียนไดรูจักวิธีการ
ปฏิบัติตนใหเปนคนดีตามหลัก
คําสอนของพุทธศาสนา

ยุทธศาสตร : พัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุข
และคุณภาพชีวิต
เปาประสงค : มีสถานบริการสุขภาพมีคุณภาพและลดอัตราปวยลดลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556)
พันธกิจ : การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันทดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร : พัฒนาคุณภาพการใหบริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
เปาประสงค (Goal) : มีสถานบริการสุขภาพมีคุณภาพและอัตราปวยลง
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
95,700
95,700
1 โครงการจัดซื้อเครื่องเลน - เพื่อใหนักเรียนมีที่เลนและ - เครื่องเลนสนามกลางแจง
95,700
สนามอนุบาล
พักผอนจากการทํากิจกรรม
ชุดอนุบาล ขนาดเครื่องเลน
ในหองเรียน
5.5x7.0x2.6 เมตร 1 ชุด
- เพื่อสงเสริมพัฒนาการทาง ประกอบดวย สไลเดอร
ดานรางกายของนักรียน
ทอลอด ชิงชา ปนปาย
และเครื่องเลนสนามอื่น ๆ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- นักเรียนอนุบาลมีสนาม
เลนอยางเพียงพอ
- นักเรียนอนุบาลมีพัฒนา
การทางดานรางกายทุกคน

หนวยงาน
ทีรับผิดชอบ
ร.ร.เทศบาล
คุมหนองคู
(ยกเลิกใน หนา 778
ของแผนพัฒนาสามป
2554-2556 และใหใช
เลนนี้แทน)

พันธกิจที่ 3
การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
1 จางเหมากอสรางระบบประ -.เพื่อกอสรางระบบประปา
หอถังสูงโครงเหล็ก
ปาหอถังสูงโครงเหล็ก
- เพื่อใหมีถังเก็บน้ําและหอ
ถังสูงสําหรับการถายน้ํา
ใหเพียงพอตอการบริหารจัด
การน้ําภายในโรงเรียน

- จางเหมากอสรางระบบ
ประปาหอถังสูงโครงเหล็ก
โดยมีคาใชจายดังนี้
งานโครงสรางอาคาร เปน
คาขุดดิน ทราย งานโครง
เหล็ก มีคา แผนเหล็ก เหล็ก
ชนิดตางๆ แผนหลังคา
ถังไฟเบอร เครื่องสูบน้ํา
งานเดินทอ มีคา พวีซี ชนิด
ตางๆ ประตูน้ําพีวีซี เช็ควาวล
งานระบบไฟฟามีคา ลูกลอย
ทอรอยสายไฟ สี คาแรง

งบประมาณและที่มา
2554
2555
(บาท)
(บาท)
299,000
-

2556
(บาท)
-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- โรงเรียนมีระบบประปา
ที่เก็บน้ําเพียงพอตอการใช
ในกิจกรรมตางๆภายใน
โรงเรียน

หนวยงาน
ทีรับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล
บานโนนทัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2 กอสรางปรับปรุงสนาม
ฟุตบอล

-.เพื่อเปนคากอสรางสนาม
ฟุตบอล
- เพื่อเปนสถานที่ที่ใชในการ
แขงขันกีฬา-กรีฑา กลุม
เทศบาลและชุมชน
-สงเสริมการออกกําลังกาย
ใหบุคลากร ชุมชน มีสุขภาพ
จิตที่ดี

- กอสรางสนามฟุตบอล
ความกวางไมนอยกวา 64
เมตร ความยาวไมต่ํากวา
100 เมตร ขุดดิน ถมดิน
ปลูกหญา จัดทําทอระบายน้ํา
ระบบน้ํารดตนไม มีลูวิ่ง
8 ลูวิ่ง และรั้วเหล็กลอม
รอบสนามฟุตบอล
ปรับปรุงภูมิทัศนรอบๆ
สนาม ใหสวยงาม

งบประมาณและที่มา
2554
2555
(บาท)
(บาท)
3,906,000
-

2556
(บาท)
-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- มีสนามฟุตบอลที่ได
มาตรฐาน
-โรงเรียน ชุมชน มีสนาม
ฟุตบอลที่ใชในการจัดแขง
ขันกีฬา

หนวยงาน
ทีรับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล
บานโนนทัน

