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1

บทที่ 1
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลในชวงสามป
แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลที่สอดคลองกับแผน
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

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

บทที่ 2 บัญชีแผนงาน / โครงการพัฒนาสามป
(พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
(สํานัก / กอง)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครขอนแกน
ยุทธศาสตร

ป 2554
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

พันธกิจที่ 1
การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
1. ยุทธศาสตร :การพัฒนาศักยภาพองคกร
1.1 เปาประสงค : บุคลากรมีความรูความสามารถ
1.2 เปาประสงค : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ

1.3 เปาประสงค : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
1.4 เปาประสงค : บริหารงบประมาณแบบมุงผลสัมฤทธิ์
1.5 เปาประสงค : พัฒนาการจัดเก็บรายได
รวม
รวมพันธกิจที่ 1
พันธกิจที่ 2
การสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
2. ยุทธศาสตร : สรางเครือขายและความเขมแข็งภาคประชาชน
1.1 เปาประสงค : การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง
รวม
3. ยุทธศาสตร : พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน / ปฏิรูปการศึกษา
1.1 เปาประสงค : ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษามากขึ้นและ
คุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน
รวม

11
11
11

30,613,500
30,613,500
30,613,500

ป 2555
ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

11
11
11

30,613,500
30,613,500
30,613,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครขอนแกน
ยุทธศาสตร
4. ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
1.1 เปาประสงค : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
รวม
5. ยุทธศาสตร : การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
1.1 เปาประสงค : ชุมชนมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
รวม
6. ยุทธศาสตร : อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
1.1 เปาประสงค : การสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
รวม
7. ยุทธศาสตร :พัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
1.1 เปาประสงค : มีสถานบริการสาธารณะและลดอัตราปวยลดลง
รวม
8. ยุทธศาสตร : สรางสังคมเอื้ออาทร
1.1 เปาประสงค : ผูดอยโอกาสในสังคมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะ
ครอบคลุมและทั่วถึง
รวม
รวมพันธกิจที่ 2

ป 2554
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2555
ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครขอนแกน
ยุทธศาสตร

ป 2554
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

พันธกิจที่ 3
การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
9. ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
1.1 เปาประสงค : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
รวม
10. ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบคมนาคมที่มีความเหมาะสมกับสภาพของเมือง
1.1 เปาประสงค : เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสงมวลชนและจราจร
รวม
11. ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
1.1 เปาประสงค : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่มี
ความเหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
รวม
12. ยุทธศาสตร : จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.1 เปาประสงค : มีสิ่งแวดลอมที่ดีตอการดํารงชีวิต
รวม
13. ยุทธศาสตร : พัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน
1.1 เปาประสงค : มีนักทองเที่ยว และการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น
รวม
รวมพันธกิจที่ 3

108

รวมทั้งสิ้น

119

ป 2555
ป 2556
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

51
51

52,839,148
52,839,148

-

-

-

-

51
51

52,839,148
52,839,148

4
4

12,155,000
12,155,000

-

-

-

-

4
4

12,155,000
12,155,000

53

93,838,320

-

-

-

-

53

93,838,320

53

93,838,320

-

-

-

-

53

93,838,320

-

-

-

-

-

158,832,468

-

-

-

-

108

158,832,468

189,445,968

-

-

-

-

119

189,445,968

-

-

-

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค(Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่
โครงการ
1 โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดลางทอระบายน้ําระบบสูญญากาศขนาด 10 ลอ
เครื่องยนต็ดีเซล ขนาดไมนอยกวา 200 แรงมา
2
3
4
5

ซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็งสะพายไหล จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 9,700 บาท
คาซื้อเกาอี้พลาสติกสีขาว ชนิดมีพนักพิง จํานวน 500 ตัว ๆ ละ 200 บาท
คาซื้อโตะเอนกประสงค จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท
คาซื้อผาใบเตนท (ผาไนลอน ขนาด 4 x 8 เมตร สีขาว จํานวน 5 ผืน ๆ ละ 9,500 บาท

6

จัดซื้อรถยนตบรรทุกเททาย

7
8

จัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ชนิดเปด -ปด ปรับระดับชุด
รองรับขยะมูลฝอย
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปดขาง-เททาย ขนาด 1 ตัน

9

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

10 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด 750 VA
11 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดDot Matrix Printer แบบแครสั้น

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

หนา
19

สวนการโยธา สํานักการชาง
สวนการโยธา สํานักการชาง
สวนการโยธา สํานักการชาง
สวนการโยธา สํานักการชาง

19
19
19
20

ฝายบริการสิ่งแวดลอม
สํานักการสาธารณสุขฯ
ฝายบริการสิ่งแวดลอม
สํานักการสาธารณสุขฯ
ฝายบริการสิ่งแวดลอม
สํานักการสาธารณสุขฯ
ฝายบริการสิ่งแวดลอม
สํานักการสาธารณสุขฯ
ฝายบริการสิ่งแวดลอม
สํานักการสาธารณสุขฯ
ฝายบริการสิ่งแวดลอม
สํานักการสาธารณสุขฯ

20
21
21
22
22
22

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่
1

โครงการ
โครงการกอสรางทอระบายน้ําตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชน
ภายในเขตเทศบาล เขต 1 จํานวน 5 ซอย

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

หนา
25

2

โครงการจางแรงงานชุมชนวางทอระบายน้ําถนน ตรอก ซอย เขต 1
จํานวน 5 ซอย

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

25

3

โครงการจางแรงงานชุมชนขุดลอกทอระบายน้ํา ตามถนน ตรอก
ซอย เขต 1 จํานวน 2 ซอย

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

25

4

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล ถนนกสิกรทุงสราง ซอย 13/4

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

26

5

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนกสิกรทุงสราง ซอย 23/2

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

26

6

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย ผดุงศิลป

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

26

7

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนราษฎรคนึง ซอย 9(แยก
แรก)

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

27

8

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย เลิศพัฒนา

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

27

9

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนราษฎรคนึง ซอย 19

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

27

10

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย นิรภัยบุญเหมาะ (ตอน
ปลาย)

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

28

11

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยมีชัยอนุสร

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

28

12

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยมัชฌิมา(ตอนปลาย)

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

28

13

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และทอระบายน้ําตามถนน ตรอก ซอย
ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จํานวน 11 ซอย

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

29

14

โครงการกอสรางทอระบายน้ําตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชน
ภายในเขตเทศบาล เขต 2 จํานวน 17 ซอย

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

29

15

โครงการจางแรงงานชุมชนวางทอระบายน้ําถนน ตรอก ซอย เขต 2
จํานวน 17 ซอย

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

29

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่
16

โครงการ
โครงการจางแรงงานชุมชนขุดลอกทอระบายน้ํา ตามถนน ตรอก
ซอย เขต 2 จํานวน 4 ซอย

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

หนา
30

17

โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยขางวัดปาศิริวรรณดานทิศ
ตะวันตกแยก 1 (ซอยบานคุณหมี)

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

30

18

โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยประชาสโมสร 38 แยก 2

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

30

19

โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยซาตะผดุง 10 ถึงซอยศรีจันทร 17

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

31

20

โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนประชาสโมสร 38 / 1 (แยก
ซอยฮันนี้เฮาส)

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

31

21

โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยศรีจันทร 25/6

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

31

22

โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยศรีจันทร 25/7

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

32

23

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมปรับปรุงผิวจราจร
Asphaltic Concrete ซอยประชาสโมสร 42

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

32

24

โครงการกอสรางทอระบายน้ําตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชน
ภายในเขตเทศบาล เขต 3 จํานวน 26 ซอย

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

32

25

โครงการจางแรงงานชุมชนวางทอระบายน้ําถนน ตรอก ซอย เขต 3
จํานวน 26 ซอย

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

33

26

โครงการจางแรงงานชุมชนขุดลอกทอระบายน้ํา ตามถนน ตรอก
ซอย เขต 3 จํานวน 5 ซอย

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

33

27

โครงการกอสราง ฝารางระบายน้ํารูปตัวยู คสล. ภายในชุมชนการ
เคหะ จํานวน 4 ซอย

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

33

28

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ซอยชัยพฤกษ 8

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

34

29

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ซอยชัยพฤกษ 8/1

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

34

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่
30

โครงการ
โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ซอยโพธิสาร(บานเลขที่ 126/1)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

หนา
34

31

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ซอยเมตตา(บานเลขที่
666/109-666/25)

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

35

32

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ซอยรานเครื่องกรองน้ําเพียว

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

35

33

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ซอยกลางเมือง 30

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

35

34

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ซอยแสงตะวันจากแยกถนน
ขางโรงฆาสัตวถึงคลองชลประทาน

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

36

35

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ซอยเมตตา(แยกซายแรก)

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

36

36

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ซอยเมตตา(บานเลขที่
666/28-ซอยเมตตา 3)

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

36

37

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ซอยวุฒาราม 3

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

37

38

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ซอยวุฒาราม 5

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

37

39

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ซอยอนามัย 15

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

37

40

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ซอยกลางเมือง 5

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

38

41

โครงการกอสรางทอระบายน้ําตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชน
ภายในเขตเทศบาล เขต 4 จํานวน 12 ซอย

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

38

42

โครงการจางแรงงานชุมชนวางทอระบายน้ําถนน ตรอก ซอย เขต 4
จํานวน 12 ซอย

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

38

43

โครงการจางแรงงานชุมชนขุดลอกทอระบายน้ํา ตามถนน ตรอก
ซอย เขต 4 จํานวน 4 ซอย

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

39

44

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยอดุลยาราม 9

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

39

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจร
ที่
45

โครงการ
โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยอดุลยาราม 7/4

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

หนา
39

46

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยจันเจริญ

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

40

47

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยหลุมเปา

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

40

48

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยบานกอก 5

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

40

49

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกถนนมิตรสัมพันธ
เชื่อมซอยบูรพา 2

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

41

50

โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยขางบานเลขที่ 202/7

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

41

51

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา ถนนมะลิวัลย ซอย 9

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

41

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบการคมนาคมที่มีความเหมาะสมกับสภาพของเมือง
เปาประสงค (Goal) : เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสงมวลชนและจราจร
ที่
1

โครงการ
ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรถนนหลังศูนยราชการตัดถนน
เทพารักษ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

หนา
43

2

ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร ทาสีตีเสนจราจร พรอมติดตั้งปาย
จราจร ถนนศรีจันทร(ชวงสามแยกถนนทางขึ้นวัดจอมศรี-สุดเขต
เทศบาลดานทิศตะวันตก)

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

43

3

กอสรางติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางถนนศรีจันทร (ชวงจากสี่แยก
ประตูเมืองไปทางทิศตะวันตกผานถนนรอบบานศรีฐาน ถึงสุดเขต
เทศบาลดานทิศตะวันตก)

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

44

4

โครงการทาสีตีเสนจราจรตามถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล
จํานวน 7 สาย

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

44

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
1 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และทอระบายน้ําตามถนน ตรอก ซอย
สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จํานวน 7 ซอย
สํานักการชาง

หนา
46

2

โครงการจางแรงงานชุมชนกอสราง ซอมแซม ปรับปรุงถนน ตรอก
ซอย เขต 1 จํานวน 7 ซอย

สวนการโยธา สํานักการชาง

46

3

โครงการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศนศาลปูเพลิงโนนชัย ชุมชนโนนชัย
1

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

46

4

โครงการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะ เพิ่มเติมบริเวณ
สถานธนานุบาล ชุมชนคุมหนองคู

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

47

5

โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจง ชุมชนหลังศูนยราชการ
2

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

47

6

โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจงบริเวณภายใน
ศูนยบริการบุคคลออทิสติกชุมชนโนนชัย 2

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

48

7

โครงการติดตั้งเครื่องเด็กเลนกลางแจง บริเวณสวนสาธารณะ
เรือนจํากลางขอนแกน ชุมชนศรีจันทร

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

48

8

โครงการขยายผิวจราจรถนนอํามาตย ชวงสี่แยกตัดถนนกลางเมือง
ถึงสี่แยกถนนหลังเมือง

สวนการโยธา สํานักการชาง

49

9

โครงการขยายผิวจราจร คสล. บริเวณสามแยกถนนประชาสโมสร
ตัดถนนกสิกรทุงสราง

สวนการโยธา สํานักการชาง

49

10

โครงการกอสรางศาลาชุมชนโนนชัย 3 (สวนที่เหลือใหแลวเสร็จ)

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

50

11

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และทอระบายน้ําตามถนน ตรอก ซอย
ตามชุมชนโครงการภายในเขตเทศบาล เขต 2 จํานวน 11 ซอย

สวนการโยธา สํานักการชาง

50

12

โครงการจางแรงงานชุมชนกอสราง ซอมแซม ปรับปรุงถนน ตรอก
ซอย เขต 2 จํานวน 11 ซอย

สวนการโยธา สํานักการชาง

50

13

โครงการกอสรางปรับปรุงอาคารสาธารณสุข (หนองใหญ) ชุมชน
หนองใหญ 1

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

51

14

โครงการกอสรางปรับปรุงอาคารที่ทําการชุมชนหนองใหญ 1

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

51

15

โครงการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ
ชุมชนธารทิพย

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

52

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
16 โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจง ชุมชนมิตรสัมพันธ 2
สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

หนา
53

17

โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจง ชุมชนหนองใหญ 1

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

53

18

โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรถนนจากถนนประชาสโมสร 38
/1 (ดานหนาสถานีโครงการดับเพลิงบึงทุงสราง) ถึงสะพานขาง
คลองน้ําบานหัวถนน

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

53

19

โครงการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพื้นที่ชุมชนธารทิพย

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

54

20

โครงการขยายผิวจราจรถนนประชาสําราญ เขต 3

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

54

21

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และทอระบายน้ําตามถนน ตรอก ซอย
ตามชุมชน ภายในเขตเทศบาล เขต 3 จํานวน 14 ซอย

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

54

22

โครงการจางแรงงานชุมชนกอสราง ซอมแซม ปรับปรุงถนน ตรอก
ซอย เขต 3 จํานวน 14 ซอย

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

55

23

โครงการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะเพิ่มเติม ชุมชน
โนนทัน 4

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

55

24

โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจง ชุมชนหลังสนามกีฬา 1

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

55

25

โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจง ชุมชนหนองแวงเมือง
เกา 2

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

55

26

โครงการขยายผิวจราจรถนนนิกรสําราญ ชวงสี่แยกตัดถนนกลาง
เมืองถึงสี่แยกตัดถนนศรีนวล

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

56

27

โครงการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศนรอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กการเคหะ

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

56

28

โครงการกอสรางที่ทําการชุมชนคุมวัดธาตุ

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

57

29

โครงการกอสรางอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลบานตูม

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

57

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
30 โครงการกอสรางปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลวัด
สวนควบคุมการกอสรางฯ
กลาง
สํานักการชาง

หนา
57

31

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และทอระบายน้ําตามถนน ตรอก ซอย
ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จํานวน 8 ซอย

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

58

32

โครงการจางแรงงานชุมชนกอสราง ซอมแซม ปรับปรุงถนน ตรอก
ซอย เขต 4 จํานวน 8 ซอย

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

58

33

โครงการกอสรางปรับปรุงอาคารที่ทําการชุมชนสามเหลี่ยม 1

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

58

34

โครงการกอสรางอาคารที่ทําการชุมชนสามเหลี่ยม 2

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

59

35

โครงการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศนลานออกกําลังกายเพิ่มเติม ชุมชน
ไทยสมุทร

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

59

36

โครงการกอสรางศาลาชุมชนศรีฐาน 2 สวนที่เหลือ

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

59

37

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสันติ
สุข ตอนปลาย

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

59

38

โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเทคโนภาค (ชวง
ซอยหนาหมูบานสินไพริน)

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

60

39

โครงการกอสรางกําแพงปองกันตลิ่งบึงแกนนครชวงวัดกลางถึง
ลานหมอนขิด

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

60

40

โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคพรอมปรับพื้นที่ ศาลพระแม
ธรณี

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

61

41

โครงการกอสรางอาคารศูนยการเรียนรูพุทธศาสนาเทศบาลนคร
ขอนแกนที่บริเวณวัดศรีธาตุประชาสรรค ชุมชนบานตูม

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

61

42

กอสรางอาคารอัฒจรรยสนามโรงเรียนเทศบาลบานโนนทัน

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

62

43

กอสรางสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลบานหนองใหญ

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

62

44

กอสรางปรับปรุงศาลาชุมชนภายในบริเวณบึงหนองแวงตราชู

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

62

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
45 คากอสรางปรับปรุงอาคารราชพัสดุ (ศูนยการคา ร.ส.พ. เดิม) ให
สวนควบคุมการกอสรางฯ
เปนศูนยเยาวชน
สํานักการชาง

หนา
63

46

คากอสรางปรับปรุงรั้วและอัฒจรรยสนามบาสเกตบอล
สวนสาธารณะบึงแกนนคร

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

63

47
48

กอสรางปรับปรุงภูมิทัศนวัดปาชัยวัน
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะกลางบึงทุงสราง และบริเวณพื้นที่
โดยรอบบึงทุงสราง

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

63
64

49

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนซอยแยกฉิมพลีจากสามแยก
บานเลขที่ 76/45 ไปทางทิศใต

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

64

50

กอสรางปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีจันทร(ชวงจากแนวเขตทางรถไฟ
ถึงวงเวียนศาลเจาพอหลักเมือง)

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

64

51

กอสรางปรับปรุงผิวจราจรและทางเทา ถนนชีทาขอน (ชวงสี่แยก
ตัดถนนหนาเมือง ถึงสี่แยกตัดถนนกลางเมือง)

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

65

52

กอสรางปรับปรุงผิวจราจรถนนชาตะผดุง(ชวงถนนศรีจันทรถึง
ถนนประชาสโมสร)

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

65

53

กอสรางปรับปรุงผิวจราจรถนนทางเขาบึงทุงสราง(ชวงถนนจอม
พลถึงถนนประชาสโมสร)

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

66

พันธกิจที่ 1
การเพิ่มขีดความสามารถขององคกร
ในการบริหารราชการทองถิ่น

ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค(Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครก เพื่อใชทําความสะอาดและขุด รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดลางทอ
และฉีดลางทอระบายน้ําระบบ ลอกทอในเขตเทศบาลนคร ระบายน้ําระบบสุญญากาศ
สูญญากาศขนาด 10 ลอ เครื่อง ขอนแกน
จํานวน 1 คัน
ยนต็ดีเซล ขนาดไมนอยกวา 200
แรงมา

งบประมาณและที่มา
2554
2555
17,200,000
-

2 ซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง
สะพายไหล จํานวน 10 เครื่อง ๆ
ละ 9,700 บาท

97,000

-

- มีเครื่องมือที่เพียงพอตอ สวนการโยธา สํานักการชาง
การใชงาน

3 คาซื้อเกาอี้พลาสติกสีขาว ชนิดมี เพื่อใชในการจัดสถานที่และ เกาอี้พลาสติกสีขาว ชนิดมี
พนักพิง จํานวน 500 ตัว ๆ ละ 200 ประกอบกิจกรรมหรือพิธีการ พนักพิง สามารถรองรับ
บาท
ตางๆ
น้ําหนักไดไมต่ํากวา 90
กิโลกรัม จํานวน 500 ตัว

110,000

-

- ผูเขารวมกิจกรรมหรือ
พิธีการไดรับความ
สะดวกสบายและ
เพียงพอตอการใชงาน

สวนการโยธา สํานักการชาง

4 คาซื้อโตะเอนกประสงค จํานวน เพื่อใชในการจัดสถานที่และ โตะอเนกประสงค จํานวน 10
10 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท
ประกอบกิจกรรมหรือพิธีการ ตัว
ตางๆ

35,000

-

- ผูเขารวมกิจกรรมหรือ
พิธีการไดรับความ
สะดวกสบายและ
เพียงพอตอการใชงาน

สวนการโยธา สํานักการชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง
สะพายไหล จํานวน 10 เครื่อง

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
- การระบายน้ําในเขต
เทศบาลนครขอนแกนมี สํานักการชาง
ประสิทธิภาพยิ่งขี้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค(Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5 คาซื้อผาใบเตนท (ผาไนลอน
เพื่อใชในการจัดสถานที่และ ผาใบเต็นท ผาไนลอน ขนาด
ขนาด 4 x 8 เมตร สีขาว จํานวน 5 ประกอบกิจกรรมหรือพิธีการ 4×8 เมตร สีขาว จํานวน 5 ผืน
ผืน ๆ ละ 9,500 บาท
ตางๆ

ที่

โครงการ

6 จัดซื้อรถยนตบรรทุกเททาย

วัตถุประสงค

- เพื่อใชในการจัดเก็บขน
- ซื้อรถยนตบรรทุกเททาย
ถายขยะจากสถานีขนถายขยะ จํานวน 1 คันๆละ2 คันๆละ
โนนทันไปที่สถานีกําจัดขยะ 3,500,000 บาท ตัวรถชนิด
บานคําบอนเทศบาล
10 ลอ 2 เพลาพวงมาลัยขวา
เครื่องยนตดีเซลกําลังแรงมา
ไมนอยกวา 250 แรงมาตอน
หนาเปนหัวเกงตอนทายติดตั้ง
กระบะสแตนเลสบรรทุกมี
ปริมาตรความจุไมนอยกวา
25.5 ลบ.เมตร

งบประมาณและที่มา
2554
2555
47,500
-

7,000,000
(งบรายได)

-

ผลลัพธที่คาดวา
2556
จะไดรับ
- ผูเขารวมกิจกรรมหรือ
พิธีการไดรับความ
สะดวกสบายและ
เพียงพอตอการใชงาน

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนการโยธา สํานักการชาง

- ทําใหการปฏิบัติงานมี ฝายบริการสิ่งแวดลอม
ประสิทธิภาพและ
สํานักการสาธารณสุขฯ
คลองตัวมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค(Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

7 จัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะมูล
ฝอยแบบอัดทาย ชนิด
เปด -ปด ปรับระดับชุด
รองรับขยะมูลฝอย

8 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
แบบเปดขาง-เททาย
ขนาด 1 ตัน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใชในการบริการจัดเก็บ จัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะมูล
ขนขยะตามบานเรือน
ฝอยแบบอัดทาย แบบอัดทาย
ที่พักอาศัยตลาดหมูบานแหลง ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ชนิด
ชุมชนตางๆ
เปด -ปด ปรับระดับชุดรองรับ
ขยะมูลฝอย จํานวน2 คันๆ
ละ2,300,000 บาท

งบประมาณและที่มา
2554
2555
4,600,000
(งบรายได)

- เพื่อใชในการบริการจัดเก็บ
ขนขยะตามบานเรือน
ที่พักอาศัยตลาดหมูบานแหลง
ชุมชนตางๆ

1,280,000
(งบรายได)

วัตถุประสงค

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
แบบเปดขาง-เททาย ขนาด
1 ตัน4 ลูกบาศกหลา จํานวน
2 คันๆละ640,000 บาท
แบบปคอัพ ตัวถังรถชนิด4ลอ
เครื่องยนตดีเซล ปริมาณความ
จุกระบอกสูบไมนอยกวา 2,400
ซีซี ทําการยกเททายดวยระบบ
ไฮดรอลิคควบคุมจากหอง
โดยสาร

-

2556
-

-

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- ทําใหการปฏิบัติงานมี ฝายบริการสิ่งแวดลอม
ประสิทธิภาพและ
สํานักการสาธารณสุขฯ
คลองตัวมากยิ่งขึ้น

- ทําใหการปฏิบัติงานมี ฝายบริการสิ่งแวดลอม
ประสิทธิภาพและ
สํานักการสาธารณสุขฯ
คลองตัวมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการบริหารราชการทองถิ่น
ยุทธศาสตร : การพัฒนาศักยภาพองคกร
เปาประสงค(Goal) : มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

9 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
- เพื่อใชในการจัดเก็บสืบคน - เครื่องคอมพิวเตอรทั่วไป
160,000
ขอมูล ผูรับบริการประวัติ
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน (งบรายไดจากเงินประกันสังคม)
คนไข ขอมูลตรวจรักษา
8 ชุดๆละ20,000 บาท สําหรับ
การจายเวชยาเวชภัณฑ
ศูนยบริการฯ ที่ 1 จํานวน 4
การเงินและบัญชี ประมวลผล เครื่อง งานเภสัชกรรม จํานวน
รายงานขอมูล เชื่องโยงขอมูล 1 เครืองศูนยบริการฯ ที่ 3
จํานวน 3 เครื่อง
วัตถุประสงค

2556
-

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ฝายบริการสาธารณสุข
การปฏิบัติงานและการ สํานักการสาธารณสุขฯ
บริการประชาชน
ศูนยบริการฯ ที่ 1
ศูนยบริการฯ ที่ 3
งานเภสัชกรรม

10 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
ขนาด 750 VA

- เพื่อใชสํารองไฟฟาสําหรับ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด
24,000
เครื่องคอมพิวเตอร
750 VA จํานวน 8 ชุด ๆละ
(งบรายไดจากเงินประกันสังคม)
3,000 บาท
-สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอย
กวา15 นาที

-

- เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ฝายบริการสาธารณสุข
ศูนยบริการฯ ที่ 1
ศูนยบริการฯ ที่ 3
งานเภสัชกรรม

11 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด
Dot Matrix Printer
แบบแครสั้น

- เพื่อใชสําหรับการจัดพิมพ จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด
60,000
รายการยา เวชภัณฑการจัดเก็บ Dot Matrix Printer แบบแครสั้น (งบรายไดจากเงินประกันสังคม)
เงินการจัดพิมพขอมูลตอเนื่อง จํานวน 3 เครือ่ ง ๆ
ละ 20,000 บาท

-

- มีเครื่องมือเครื่องใชที่ ฝายบริการสาธารณสุข
ทันสมัยเพียงพอตอการ สํานักการสาธารณสุขฯ
ใชงาน
ศูนยบริการฯ ที่ 1
ศูนยบริการฯ ที่ 3
ศูนยบริการฯ ที่ 5

พันธกิจที่ 3
การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพืน้ ผิวจราจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจรในฤดูฝน
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีทอระบายน้ําตามถนน
ตรอก ซอย ตามชุมชน
ภายในเขตเทศบาล เขต 1
จํานวน 5 ซอย

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
330,000
- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

ที่

โครงการ

1

โครงการกอสรางทอระบาย
น้ําตามถนน ตรอก ซอย ตาม
ชุมชนภายในเขตเทศบาล
เขต 1 จํานวน 5 ซอย

2

โครงการจางแรงงานชุมชน เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
วางทอระบายน้ําถนน ตรอก ขังภายในชุมชน และ
ซอย เขต 1 จํานวน 5 ซอย เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอระบายน้ําตามถนน
ตรอก ซอย ตามชุมชน
ภายในเขตเทศบาล เขต 1
จํานวน 5 ซอย

81,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

3

โครงการจางแรงงานชุมชน
ขุดลอกทอระบายน้ํา ตาม
ถนน ตรอก ซอย เขต 1
จํานวน 2 ซอย

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอระบายน้ําตามถนน
ตรอก ซอย ตามชุมชน
ภายในเขตเทศบาล เขต 1
จํานวน 5 ซอย

70,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจรในฤดูฝน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีทอระบายน้ํา ค.ส.ล ถนน
กสิกรทุงสราง ซอย 13/4

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
1,039,000
- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

4

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ํา ค.ส.ล ถนนกสิกรทุงสราง ขังภายในชุมชน และ
ซอย 13/4
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

5

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชน และ
น้ํา ค.ส.ล. ถนนกสิกรทุง
เพื่อใหประชาชนไดรับ
สราง ซอย 23/2
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
กสิกรทุงสราง ซอย 23/2

2,203,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

6

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ํา ค.ส.ล. ซอย ผดุงศิลป
ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
ผดุงศิลป

1,035,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจรในฤดูฝน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ราษฎรคนึง ซอย 9(แยกแรก)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
704,000
- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

7

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ํา ค.ส.ล. ถนนราษฎรคนึง ขังภายในชุมชน และ
ซอย 9(แยกแรก)
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

8

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ํา ค.ส.ล. ซอย เลิศพัฒนา ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
เลิศพัฒนา

1,339,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

9

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ํา ค.ส.ล. ถนนราษฎรคนึง ขังภายในชุมชน และ
ซอย 19
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ราษฎรคนึง ซอย 19

1,606,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจรในฤดูฝน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
นิรภัยบุญเหมาะ (ตอน
ปลาย)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
827,000
- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

10

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ํา ค.ส.ล. ซอย นิรภัยบุญ ขังภายในชุมชน และ
เหมาะ (ตอนปลาย)
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

11

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ํา ค.ส.ล. ซอยมีชัยอนุสร ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
มีชัยอนุสร

657,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

12

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ํา ค.ส.ล. ซอยมัชฌิมา
ขังภายในชุมชน และ
(ตอนปลาย)
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอ ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
มัชฌิมา(ตอนปลาย)

647,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจรในฤดูฝน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีถนน ค.ส.ล. และทอ
ระบายน้ําตามถนน ตรอก
ซอย ตามชุมชนภายในเขต
เทศบาล เขต 2 จํานวน 11
ซอย

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
1,598,000
- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอระบายน้ําตามถนน
ตรอก ซอย ตามชุมชน
ภายในเขตเทศบาล เขต 2
จํานวน 17 ซอย

2,174,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

โครงการจางแรงงานชุมชน เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
วางทอระบายน้ําถนน ตรอก ขังภายในชุมชน และ
ซอย เขต 2 จํานวน 17 ซอย เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอทอระบายน้ําถนน
ตรอก ซอย เขต 2 จํานวน
17 ซอย

543,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

13

โครงการกอสรางถนน ค.
ส.ล. และทอระบายน้ําตาม
ถนน ตรอก ซอย ตามชุมชน
ภายในเขตเทศบาล เขต 2
จํานวน 11 ซอย

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

14

โครงการกอสรางทอระบาย
น้ําตามถนน ตรอก ซอย ตาม
ชุมชนภายในเขตเทศบาล
เขต 2 จํานวน 17 ซอย

15

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจรในฤดูฝน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีทอระบายน้ํา ตามถนน
ตรอก ซอย เขต 2 จํานวน 4
ซอย

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
268,000
- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

16

โครงการจางแรงงานชุมชน
ขุดลอกทอระบายน้ํา ตาม
ถนน ตรอก ซอย เขต 2
จํานวน 4 ซอย

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

17

โครงการกอสรางทอระบาย
น้ําซอยขางวัดปาศิริวรรณ
ดานทิศตะวันตกแยก 1
(ซอยบานคุณหมี)

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอระบายน้ําซอยขางวัด
ปาศิริวรรณดานทิศ
ตะวันตกแยก 1 (ซอยบาน
คุณหมี)

1,019,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

18

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ําซอยประชาสโมสร 38
ขังภายในชุมชน และ
แยก 2
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอระบายน้ําซอยประชา
สโมสร 38 แยก 2

678,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจรในฤดูฝน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีทอระบายน้ําซอยซาตะ
ผดุง 10 ถึงซอยศรีจันทร 17

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
588,000
- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

19

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ําซอยซาตะผดุง 10 ถึงซอย ขังภายในชุมชน และ
ศรีจันทร 17
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

20

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ําถนนประชาสโมสร 38 / 1 ขังภายในชุมชน และ
(แยกซอยฮันนี้เฮาส)
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอระบายน้ําถนนประชา
สโมสร 38 / 1 (แยก
ซอยฮันนี้เฮาส)

466,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

21

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ําซอยศรีจันทร 25/6
ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอระบายน้ําซอยศรีจันทร
25/6

563,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจรในฤดูฝน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีทอระบายน้ําซอยศรีจันทร
25/7

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
534,000
- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

22

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ําซอยศรีจันทร 25/7
ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

23

โครงการกอสรางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. พรอมปรับปรุงผิว
จราจร Asphaltic Concrete
ซอยประชาสโมสร 42

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
พรอมปรับปรุงผิวจราจร
Asphaltic Concrete ซอย
ประชาสโมสร 42

1,517,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

24

โครงการกอสรางทอระบาย
น้ําตามถนน ตรอก ซอย ตาม
ชุมชนภายในเขตเทศบาล
เขต 3 จํานวน 26 ซอย

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ทอระบายน้ําตามถนน
ตรอก ซอย ตามชุมชน
ภายในเขตเทศบาล เขต 3
จํานวน 26 ซอย

3,547,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจรในฤดูฝน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีทอระบายน้ําถนน ตรอก
ซอย เขต 3 จํานวน 26 ซอย

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
839,000
- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

25

โครงการจางแรงงานชุมชน เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
วางทอระบายน้ําถนน ตรอก ขังภายในชุมชน และ
ซอย เขต 3 จํานวน 26 ซอย เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

26

โครงการจางแรงงานชุมชน
ขุดลอกทอระบายน้ํา ตาม
ถนน ตรอก ซอย เขต 3
จํานวน 5 ซอย

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอระบายน้ํา ตามถนน
ตรอก ซอย เขต 3 จํานวน 5
ซอย

271,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

27

โครงการกอสราง ฝาราง
ระบายน้ํารูปตัวยู คสล.
ภายในชุมชนการเคหะ
จํานวน 4 ซอย

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีฝารางระบายน้ํารูปตัวยู
คสล. ภายในชุมชนการ
เคหะ จํานวน 4 ซอย

770,148

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจรในฤดูฝน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทอระบายน้ํา คสล. ซอย
ชัยพฤกษ 8

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
961,000
- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

28

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ํา คสล. ซอยชัยพฤกษ 8 ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

29

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ํา คสล. ซอยชัยพฤกษ 8/1 ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ทอระบายน้ํา คสล. ซอย
ชัยพฤกษ 8/1

897,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

30

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ํา คสล. ซอยโพธิสาร
ขังภายในชุมชน และ
(บานเลขที่ 126/1)
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอระบายน้ํา คสล. ซอย
โพธิสาร(บานเลขที่ 126/1)

664,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจรในฤดูฝน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีทอระบายน้ํา คสล. ซอย
เมตตา(บานเลขที่
666/109-666/25)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
712,000
- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

31

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ํา คสล. ซอยเมตตา
ขังภายในชุมชน และ
(บานเลขที่ 666/109-666/25) เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

32

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ํา คสล. ซอยรานเครื่อง
ขังภายในชุมชน และ
กรองน้ําเพียว
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอระบายน้ํา คสล. ซอย
รานเครื่องกรองน้ําเพียว

591,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

33

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ํา คสล. ซอยกลางเมือง 30 ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอระบายน้ํา คสล. ซอย
กลางเมือง 30

997,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจรในฤดูฝน
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีทอระบายน้ํา คสล. ซอย
แสงตะวันจากแยกถนนขาง
โรงฆาสัตวถึงคลอง
ชลประทาน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
1,359,000
- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

ที่

โครงการ

34

โครงการกอสรางทอระบาย
น้ํา คสล. ซอยแสงตะวัน
จากแยกถนนขางโรงฆาสัตว
ถึงคลองชลประทาน

35

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ํา คสล. ซอยเมตตา(แยก ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ซายแรก)
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอระบายน้ํา คสล. ซอย
เมตตา(แยกซายแรก)

750,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

36

โครงการกอสรางทอระบาย
น้ํา คสล. ซอยเมตตา
(บานเลขที่ 666/28-ซอย
เมตตา 3)

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอระบายน้ํา คสล. ซอย
เมตตา(บานเลขที่ 666/28ซอยเมตตา 3)

1,239,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจรในฤดูฝน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีทอระบายน้ํา คสล.
ซอยวุฒาราม 3

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
791,000
- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

752,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

1,463,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

37

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ํา คสล. ซอยวุฒาราม 3
ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

38

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ํา คสล. ซอยวุฒาราม 5
ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอระบายน้ํา คสล.
ซอยวุฒาราม 5

39

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ํา คสล. ซอยอนามัย 15
ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอระบายน้ํา คสล. ซอย
อนามัย 15

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจรในฤดูฝน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

40

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ํา คสล. ซอยกลางเมือง 5 ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

41

โครงการกอสรางทอระบาย
น้ําตามถนน ตรอก ซอย ตาม
ชุมชนภายในเขตเทศบาล
เขต 4 จํานวน 12 ซอย

42

โครงการจางแรงงานชุมชน เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
วางทอระบายน้ําถนน ตรอก ขังภายในชุมชน และ
ซอย เขต 4 จํานวน 12 ซอย เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีทอระบายน้ํา คสล. ซอย
กลางเมือง 5

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
2,014,000
- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

มีทอระบายน้ําตามถนน
ตรอก ซอย ตามชุมชน
ภายในเขตเทศบาล เขต 4
จํานวน 12 ซอย

1,785,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

438,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

มีทอระบายน้ําถนน ตรอก
ซอย เขต 4 จํานวน 12 ซอย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจรในฤดูฝน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีทอระบายน้ํา ตามถนน
ตรอก ซอย เขต 4 จํานวน 4
ซอย

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
282,000
- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

43

โครงการจางแรงงานชุมชน
ขุดลอกทอระบายน้ํา ตาม
ถนน ตรอก ซอย เขต 4
จํานวน 4 ซอย

44

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ํา ค.ส.ล. ซอยอดุลยาราม 9 ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
อดุลยาราม 9

1,380,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

45

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ํา ค.ส.ล. ซอยอดุลยาราม 7/4 ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
อดุลยาราม 7/4

1,399,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจรในฤดูฝน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
จันเจริญ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
805,000
- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

46

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ํา ค.ส.ล. ซอยจันเจริญ
ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

47

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ํา ค.ส.ล. ซอยหลุมเปา
ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
หลุมเปา

677,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

48

โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ํา ค.ส.ล. ซอยบานกอก 5 ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
บานกอก 5

1,408,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค (Goal) : ลดปญหาน้ําทวมขังบนพื้นผิวจราจรในฤดูฝน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
แยกถนนมิตรสัมพันธเชื่อม
ซอยบูรพา 2

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
687,000
- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยขางบานเลขที่ 202/7

835,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

โครงการกอสรางวางทอ
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ระบายน้ํา ถนนมะลิวัลย ซอย ขังภายในชุมชน และ
9
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

มีทอระบายน้ํา ถนนมะลิ
วัลย ซอย 9

4,040,000

-

- ลดปญหาการทวมขัง สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
และการระบายน้ําในเขต สํานักการชาง
เทศบาลเปนไปไดดีขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

49

โครงการกอสรางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกถนน
มิตรสัมพันธเชื่อมซอยบูรพา
2

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในชุมชน และ
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

50

โครงการกอสรางระบบ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยขาง
บานเลขที่ 202/7

51

ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบการคมนาคม
ที่มีความเหมาะสมกับสภาพของเมือง
เปาประสงค : เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสงมวลชนและจราจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบการคมนาคมที่มีความเหมาะสมกับสภาพของเมือง
เปาประสงค (Goal) : เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสงมวลชนและจราจร
ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ติดตั้งระบบสัญญาณไฟ
การจราจรภายในตัวเมือง จราจร พรอมติดตั้งระบบ
เลขนับถอยหลัง หลอดชนิด
LED ตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลนครขอนแกน
วัตถุประสงค

1

ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร
ถนนหลังศูนยราชการตัดถนน
เทพารักษ

2

ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ทาสีตีเสนจราจร พรอมติดตั้ง
การจราจรภายในตัวเมือง
ปายจราจร ถนนศรีจันทร(ชวง
สามแยกถนนทางขึ้นวัดจอมศรีสุดเขตเทศบาลดานทิศตะวันตก)

ติดตั้งระบบสัญญาณไฟ
จราจร ทาสีตีเสนจราจร
พรอมติดตั้งปายจราจร
ถนนศรีจันทร(ชวงสามแยก
ถนนทางขึ้นวัดจอมศรี-สุด
เขตเทศบาลดานทิศตะวันตก)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
1,379,000
- เพื่อแกไขปญหาระบบ สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง
การจราจรภายในเขต
เทศบาลนครขอนแกน
ใหมีประสิทธภาพยิ่งขึ้น
และลดปญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน
2,411,000

-

- เพื่อแกไขปญหาระบบ สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง
การจราจรภายในเขต
เทศบาลนครขอนแกน
ใหมีประสิทธภาพยิ่งขึ้น
และลดปญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบการคมนาคมที่มีความเหมาะสมกับสภาพของเมือง
เปาประสงค (Goal) : เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสงมวลชนและจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ติดตั้งเสาไฟฟากิ่งเดี่ยว สูง
การจราจรภายในตัวเมือง 9.00 ม. พรอมกิ่งและโคม
ไฟโซเดียมไลทขนาด 250
วัตตเดิมจากโครงการติดตั้ง
เสาไฟสีโห จํานวนไมนอย
กวา 46 ตน พรอมตูควบคุม
ขนาด 60 แอมป และ
อุปกรณประกอบ

3

กอสรางติดตั้งระบบไฟฟาสอง
สวางถนนศรีจันทร (ชวงจากสี่
แยกประตูเมืองไปทางทิศ
ตะวันตกผานถนนรอบบานศรี
ฐาน ถึงสุดเขตเทศบาลดานทิศ
ตะวันตก)

4

โครงการทาสีตีเสนจราจรตาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ทาสีตีเสนจราจรตามถนน
ถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล การจราจรภายในตัวเมือง สายหลักภายในเขตเทศบาล
จํานวน 7 สาย
จํานวน 7 สาย

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
1,020,000

7,345,000

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เพื่อแกไขปญหาระบบ สวนควบคุมการกอสรางฯ
การจราจรภายในเขต
สํานักการชาง
เทศบาลนครขอนแกน
ใหมีประสิทธภาพยิ่งขึ้น
และลดปญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน

-

- เพื่อแกไขปญหาระบบ สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง
การจราจรภายในเขต
เทศบาลนครขอนแกน
ใหมีประสิทธภาพยิ่งขึ้น
และลดปญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน

ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการกอสรางถนน ค. เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให ถนน ค.ส.ล. และทอระบายน้ําตามถนน
ส.ล. และทอระบายน้ําตาม เปนถนนที่ไดมาตรฐาน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล
ถนน ตรอก ซอย ตามชุมชน
เขต 1 จํานวน 7 ซอย ผิวจราจรหนา
ภายในเขตเทศบาล เขต 1
ไมนอยกวา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร
จํานวน 7 ซอย
ไมนอยกวา 1,900 ตารางเมตร
2

โครงการจางแรงงานชุมชน เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให
กอสราง ซอมแซม ปรับปรุง เปนถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ตรอก ซอย เขต 1
จํานวน 7 ซอย

3

โครงการกอสรางปรับปรุง
ภูมิทัศนศาลปูเพลิงโนนชัย
ชุมชนโนนชัย 1

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
807,000
- ไดถนนที่มี
สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
มาตรฐานสะดวกตอ สํานักการชาง
การสัญจรไปมา

ถนน ตรอก ซอย เขต 1 จํานวน 7 ซอย
ไดรับการปรับปรุง

96,000

-

- ไดถนนที่มี
มาตรฐานสะดวก
ปลอดภัยตอการ
สัญจรไปมา

สวนการโยธา สํานักการ
ชาง

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนเดิม คากอสรางรั้ว ค.ส.ล. ความสูงไมนอยกวา
ใหเกิดความสวยงาม
1.50 เมตร ความยาวไมนอยกวา 34 เมตร
พรอมประตูเหล็ก กวางไมนอยกวา 2
เมตร (เขต 1)

211,000

-

- มีพื้นที่สาธารณะที่
ประชาชนสามารถ
เขามาใชประโยชน
รวมกันได

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
4 โครงการกอสรางปรับปรุง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนเดิม กอสรางอาคารหองน้ํา พื้นที่ไมนอยกวา
ภูมิทัศนสวนสาธารณะ
ใหเกิดความสวยงาม
20 ตารางเมตร และปรับปรุงภูมิทัศน
เพิ่มเติมบริเวณสถานธนานุ
โดยทําการปลูกหญาและปลูกตนไมยืน
บาล ชุมชนคุมหนองคู
ตน พื้นที่ไมนอยกวา 200 ตารางเมตร
5

โครงการติดตั้งเครื่องออก
กําลังกายกลางแจง ชุมชน
หลังศูนยราชการ 2

เพื่อเปนการสงเสริมการ เครื่องออกกําลังกายกลางแจง 5 ชุด
ออกกําลังกายใหประชาชน ประกอบดวย เครื่องบริหารไหลและ
สะโพก,เครื่องออกกําลังกายขา ,เครื่อง
เดินสลับขาแบบวงรี, เครื่องดึงไหล ,
เครื่องดึงไหลและออกกําลังกายแขน
อยางละ 1 ชุด

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2554
2555
2556
จะไดรับ
380,000
- มีพื้นที่สาธารณะที่
ประชาชนสามารถ
เขามาใชประโยชน
รวมกันได
163,500

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

- ประชาชนมีสถานที่ สวนควบคุมการกอสรางฯ
ออกกําลังกายที่ได สํานักการชาง
มาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
6 โครงการติดตั้งเครื่องออก เพื่อเปนการสงเสริมการ เครื่องออกกําลังกายกลางแจง 10 ชุด
กําลังกายกลางแจงบริเวณ ออกกําลังกายใหประชาชน ประกอบดวย เครื่องบริหารไหลและ
ภายในศูนยบริการบุคคล
สะโพก,เครื่องออกกําลังกายขา,เครื่อง
ออทิสติกชุมชนโนนชัย 2
เดินสลับขาแบบวงรี,เครื่องดึงไหล
,เครื่องดึงไหลและออกกําลังกายแขน
,เครื่องออกกําลังกายแขนลดหนาทอง
,เครื่องลดหนาทอง,เครื่องออกกําลังเขา
,เครื่องออกกําลังเขา(จักรยาน),เครื่อง
ออกกําลังแขนลดหนาทอง อยางละหนึ่ง
ชุด
7

โครงการติดตั้งเครื่องเด็ก
เลนกลางแจง บริเวณ
สวนสาธารณะเรือนจํากลาง
ขอนแกน ชุมชนศรีจันทร

เพื่อเปนการเสริมสราง
พัฒนาการและสงเสริม
การออกกําลังกายของเด็ก
ในชุมชน

เครื่องเด็กเลนกลางแจงบริเวณ
สวนสาธารณะเรือนจํากลางขอนแกน
โดยทําการติดตั้งเครื่องเด็กเลนกลางแจง1
ชุด โดยมีพื้นที่กวาง 5.65 เมตร ยาว 5.8
เมตร สูง 4 เมตร(กระดานลื่นหลังคา
บันไดทางขึ้น)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
330,000
- ประชาชนมีสถานที่ สวนควบคุมการกอสรางฯ
ออกกําลังกายที่ได สํานักการชาง
มาตรฐาน

466,000

-

- เด็กในชุมชนไดรับ
เครื่องเลนที่ได
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัย

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
8 โครงการขยายผิวจราจร
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให ขยายผิวจราจร คสล. หนาไมนอยกวา
ถนนอํามาตย ชวงสี่แยกตัด เปนถนนที่ไดมาตรฐาน 0.15 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 252 ตาราง
ถนนกลางเมืองถึงสี่แยก
เมตร,คันหิน คสล. หนา 0.15 เมตร ยาว
ถนนหลังเมือง
ไมนอยกวา 164 เมตรปรับปรุงบอพักน้ํา
เดิม จํานวน 25 บอและทาสีเทอรโม
พลาสติก หนา 3 มม. มีพื้นที่ไมนอยกวา
92 ตารางเมตร
9

โครงการขยายผิวจราจร
คสล. บริเวณสามแยกถนน
ประชาสโมสรตัดถนน
กสิกรทุงสราง

เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให ขยายผิวจราจร คสล. หนาไมนอยกวา
เปนถนนที่ไดมาตรฐาน 0.15 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 570
ตารางเมตร ,คันหิน คสล. หนา 0.15
เมตร ยาวไมนอยกวา 280 เมตร
ปรับปรุงฝาปดรางระบายน้ํารูปตัวยูเดิม
ยาวไมนอยกวา 150 เมตร และทาสี
เทอรโมพลาสติก หนา 3 มม. มีพื้นที่ไม
นอยกวา 120 ตารางเมตร

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
706,000
- ไดถนนที่มีมตรฐาน สวนการโยธา สํานักการ
สะดวก ปลอดภัยตอ ชาง
การสัญจรไปมา

1,141,000

-

- ไดถนนที่มีมตรฐาน สวนการโยธา สํานักการ
สะดวก ปลอดภัยตอ ชาง
การสัญจรไปมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
10 โครงการกอสรางศาลา
มีสถานที่ใหประชาชน กอสรางศาลาชุมชนโนนชัย 3 ใหเสร็จ
ชุมชนโนนชัย 3 (สวนที่
ประกอบกิจกรรมรวมกัน สมบูรณ โดยกอสรางพื้น ค.ส.ล. พื้นที่
เหลือใหแลวเสร็จ)
ไมนอยกวา 100 ตร.ม.ราวระเบียงกันตก
หองน้ํา 1 หอง พรอมระบบไฟฟาและ
สุขาภิบาล

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2554
2555
2556
จะไดรับ
400,000
- ไดรับอาคารที่มี
มาตรฐานใช
ประกอบกิจกรรม
รวมกัน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

11

โครงการกอสรางถนน ค. เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให
ส.ล. และทอระบายน้ําตาม เปนถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ตรอก ซอย ตามชุมชน
โครงการภายในเขตเทศบาล
เขต 2 จํานวน 11 ซอย

เปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางที่จะนํามาใช
สําหรับการกอสรางถนน ตรอก ซอย
ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2
จํานวน 11 ซอย

1,598,000

-

- ไดถนนที่มีมตรฐาน สวนการโยธา สํานักการ
สะดวก ปลอดภัยตอ ชาง
การสัญจรไปมา

12

โครงการจางแรงงานชุมชน เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให กอสรางถนน ค.ส.ล. และทอระบายน้ํา
กอสราง ซอมแซม ปรับปรุง เปนถนนที่ไดมาตรฐาน ตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายใน
เขตเทศบาลเขต 2จํานวน 11 ซอย
ถนน ตรอก ซอย เขต 2
จํานวน 11 ซอย

186,000

-

- ไดถนนที่มีมาตรฐาน สวนการโยธา สํานักการ
สะดวก ปลอดภัยตอ ชาง
การสัญจรไปมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
13 โครงการกอสรางปรับปรุง เพื่อปรับปรุงอาคารใหมี ปรับปรุงอาคาร โดยทําการติดตั้งประตู
อาคารสาธารณสุข (หนอง ความเหมาะสม เหมาะแก เลื่อนกระจกอลูมิเนียม ขนาดสูงไมนอย
ใหญ) ชุมชนหนองใหญ 1 การใชงาน
กวา 2.50 เมตร กวางไมนอยกวา 3.10
เมตร 4 ชุด ติดตั้งมานฉากหลังเวที ขนาด
ไมนอยกวา 24 ตารางเมตร ปูพรมใย
สังเคราะห พื้นที่ไมนอยกวา 27 ตาราง
เมตร ทําการกอสรางเคานเตอรเตรียม
อาหาร ขนาดไมนอยกวา 1.60 ตารางเมตร
14

โครงการกอสรางปรับปรุง เพื่อปรับปรุงอาคารใหมี
อาคารที่ทําการชุมชนหนอง ความเหมาะสม เหมาะแก
ใหญ 1
การใชงานและใช
ประโยชนรวมกันได

ปรับปรุงอาคาร โดยทําการเปลี่ยนโครง
หลังคาใหม พรอมมุงหลังคาเหล็กหนา
ไมนอยกวา 0.35 มิลลิเมตร พื้นที่ไมนอย
กวา 260 ตารางเมตร ติดตั้ง

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
125,000
- ไดอาคารที่มี
สวนควบคุมการกอสรางฯ
มาตรฐานเหมาะสม สํานักการชาง
และปลอดภัยกับการ
ใชงาน

360,000

-

- ไดอาคารที่มี
สวนควบคุมการกอสรางฯ
มาตรฐานเหมาะสม สํานักการชาง
และปลอดภัยกับการ
ใชงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
ฝาเพดานยิปซั่ม หนา 9 มิลลิเมตร โครง
เคราอลูมิเนียม ทีบาร พื้นที่ไมนอยกวา 98
ตารางเมตร ทําการทาสีน้ําอะคลีลิค
ภายนอกอาคาร พื้นที่ไมนอยกวา 172
ตารางเมตร
15

โครงการกอสรางปรับปรุง
ภูมิทัศนบริเวณศาลาเฉลิม
พระเกียรติชุมชนธารทิพย

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนเดิม กอสรางทอระบายน้ํา ขนาด
ใหเกิดความสวยงาม
เสนผาศูนยกลาง1.20 เมตร เชื่อมกับทอ
ระบายน้ําเดิม ระยะทางไมนอยกวา 83
เมตร ถมดินพรอมบดอัดปริมาณไมนอย
กวา 2,100 ลูกบาศกเมตร เทลาน ค.ส.ล.
หนา 10 เซนติเมตร พื้นที่ไมนอยกวา 830
ตารางเมตร ติดตั้งโคมหลอดไฟฟลูออ
ลเรนเซนส จํานวนไมนอยกวา 12 จุด
และปรับปรุงภูมิทัศนโดยทําการปลูก
หญาและปลูกตนไมยืนตน พื้นที่ไมนอย
กวา 200 ตารางเมตร

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556

1,195,000

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

- มีพื้นที่สาธารณะที่
ประชาชนสามารถ
เขามาใชประโยชน
รวมกันได

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
16 โครงการติดตั้งเครื่องออก เพื่อเปนการสงเสริมการ เครื่องออกกําลังกายกลางแจง 6 ชุด
กําลังกายกลางแจง ชุมชน ออกกําลังกายใหประชาชน
มิตรสัมพันธ 2
17

โครงการติดตั้งเครื่องออก
กําลังกายกลางแจง ชุมชน
หนองใหญ 1

เพื่อเปนการสงเสริมการ เครื่องออกกําลังกายกลางแจง 10 ชุด
ออกกําลังกายใหประชาชน

18

โครงการกอสรางปรับปรุง เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให
เปนถนนที่ไดมาตรฐาน
ผิวจราจรถนนจากถนน
ประชาสโมสร 38 /1
(ดานหนาสถานีโครงการ
ดับเพลิงบึงทุงสราง) ถึง
สะพานขางคลองน้ําบานหัว
ถนน

ปูแผนใยสังเคราะห (Paving Fabic
Geotertile) และปูทับดวยผิวจราจร
(Asphaltic Concrete) หนาไมนอยกวา
5.00 เซนติเมตร ขนาดกวาง 6.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 6000 ตารางเมตร พรอมทําการ
ทาสีตีเสนจราจรจากชวงถนนประชา
สโมสรถึงสะพานขางคลองน้ําบานหัว
ถนน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
194,500
- ประชาชนมีสถานที่ สวนควบคุมการกอสรางฯ
ออกกําลังกายที่ได สํานักการชาง
มาตรฐาน
330,000

-

- ประชาชนมีสถานที่ สวนควบคุมการกอสรางฯ
ออกกําลังกายที่ได สํานักการชาง
มาตรฐาน

1,664,000

-

- ไดถนนที่มี
สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
มาตรฐานสะดวกตอ สํานักการชาง
การสัญจรไปมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
19 โครงการกอสรางปรับปรุง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนเดิม ปรับปรุงภูมิทัศนโดยทําการปลูกหญา
ภูมิทัศนบริเวณพื้นที่ชุมชน ใหเกิดความสวยงาม
และปลูกตนไมพุมและไมยืนตน พื้นที่
ธารทิพย
ไมนอยกวา 6,400 ตารางเมตร
20

โครงการขยายผิวจราจร
ถนนประชาสําราญ เขต 3

เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให ขยายผิวจราจร คสล. หนาไมนอยกวา
เปนถนนที่ไดมาตรฐาน 0.15 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 325
ตารางเมตร ,คันหิน คสล. หนา 0.15
เมตร ยาวไมนอยกวา 250 เมตร,และ
ปรับปรุงบอพักน้ําเดิม จํานวน 29 บอ

21

โครงการกอสรางถนน ค. เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให
ส.ล. และทอระบายน้ําตาม เปนถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ตรอก ซอย ตามชุมชน
ภายในเขตเทศบาล เขต 3
จํานวน 14 ซอย

จัดซื้อวัสดุกอสรางเพื่อทําการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. และทอระบายน้ําตามถนน
ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล
เขต 3 จํานวน 14 ซอย ผิวจราจรหนา
ไมนอยกวา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา3,564ตารางเมตร

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2554
2555
2556
จะไดรับ
2,500,000
- มีพื้นที่สาธารณะที่
ประชาชนสามารถ
เขามาใชประโยชน
รวมกันได

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

706,000

-

- ไดถนนที่มี
สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
มาตรฐานสะดวกตอ สํานักการชาง
การสัญจรไปมา

1,629,000

-

- ไดถนนที่มี
สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
มาตรฐานสะดวกตอ สํานักการชาง
การสัญจรไปมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
22 โครงการจางแรงงานชุมชน เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให กอสรางถนน ค.ส.ล. และทอระบายน้ํา
กอสราง ซอมแซม ปรับปรุง เปนถนนที่ไดมาตรฐาน ตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายใน
ถนน ตรอก ซอย เขต 3
เขตเทศบาลเขต 3จํานวน 14 ซอย
จํานวน 14 ซอย

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
178,000
- ไดถนนที่มี
สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
มาตรฐานสะดวกตอ สํานักการชาง
การสัญจรไปมา

23

โครงการกอสรางปรับปรุง
ภูมิทัศนสวนสาธารณะ
เพิ่มเติม ชุมชนโนนทัน 4

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนเดิม เทลาน ค.ส.ล. หนา10เซนติเมตร พื้นที่
ใหเกิดความสวยงาม
ไมนอยกวา 480 ตารางเมตรติดตั้งโคม
หลอดไฟฟลูออลเรนเซนส จํานวนไม
นอยกวา 15จุดและปรับปรุงภูมิทัศนโดย
ทําการปลูกหญาและปลูกตนไมยืนตน
พื้นที่ไมนอยกวา 150 ตารางเมตร

345,000

-

- มีพื้นที่สาธารณะที่
ประชาชนสามารถ
เขามาใชประโยชน
รวมกันได

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

24

โครงการติดตั้งเครื่องออก
กําลังกายกลางแจง ชุมชน
หลังสนามกีฬา 1

เพื่อเปนการสงเสริมการ เครื่องออกกําลังกายกลางแจง 8 ชุด
ออกกําลังกายใหประชาชน

267,000

-

- ประชาชนมีสถานที่ สวนควบคุมการกอสรางฯ
ออกกําลังกายที่ได สํานักการชาง
มาตรฐาน

25

โครงการติดตั้งเครื่องออก
กําลังกายกลางแจง ชุมชน
หนองแวงเมืองเกา 2

เพื่อเปนการสงเสริมการ เครื่องออกกําลังกายกลางแจง 6 ชุด
ออกกําลังกายใหประชาชน

194,000

-

- ประชาชนมีสถานที่ สวนควบคุมการกอสรางฯ
ออกกําลังกายที่ได สํานักการชาง
มาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
26 โครงการขยายผิวจราจร
เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให ขยายผิวจราจร คสล. หนาไมนอยกวา
ถนนนิกรสําราญ ชวงสี่แยก เปนถนนที่ไดมาตรฐาน 0.15 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 197 ตาราง
ตัดถนนกลางเมืองถึงสี่แยก
เมตร, คันหิน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
ตัดถนนศรีนวล
ยาวไมนอยกวา 235 เมตร,และทาสีเทอร
โมพลาสติก หนา 3 มม. มีพื้นที่ไมนอย
กวา 92 ตารางเมตร
27

โครงการกอสรางปรับปรุง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนเดิม อาคารศาลา คสล.ชั้นเดียว ขนาดกวาง
ภูมิทัศนรอบศูนยพัฒนาเด็ก ใหเกิดความสวยงาม
3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร จํานวน 1 หลัง
งานปรับปรุงอาคารทีท่ ําการชุมชนและ
เล็กการเคหะ
ศูนยเด็กเล็กเดิม งานเทแอสฟลสติกทําสี
พิมพลายหนาอยางนอย 0.04 เมตร พื้นที่
ไมต่ํากวา 500 ตารางเมตร ปลูกไมพุม
ไมยืนตน พื้นที่ไมต่ํากวา 100 ตารางเมตร

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
396,000
- ไดถนนที่มี
สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
มาตรฐานสะดวกตอ สํานักการชาง
การสัญจรไปมา

690,000

-

- มีพื้นที่สาธารณะที่
ประชาชนสามารถ
เขามาใชประโยชน
รวมกันได

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
28 โครงการกอสรางที่ทําการ มีสถานที่ใหประชาชน ที่ทําการชุมชนคุมวัดธาตุเปนอาคาร ค.
ชุมชนคุมวัดธาตุ
ประกอบกิจกรรมรวมกัน ส.ล.1 ชั้น ขนาด กวาง 5.5 เมตร ยาว 13
เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 72 ตร.ม.
หองน้ําชายและหญิงอยางละ 1 หอง หอง
เก็บของ 1 หอง พรอมระบบไฟฟาและ
สุขาภิบาล
29

โครงการกอสรางอาคาร
เรียนอนุบาลโรงเรียน
เทศบาลบานตูม

เพื่อรองรับจํานวน
นักเรียนที่เพิ่มขึ้น

อาคารเรียนอนุบาล 4 หอง พรอมโถง
กิจกรรมรวมพื้นที่ไมนอยกวา 460 ตร.ม.
จํานวน 1 หลัง กอสรางหองน้ําและหอง
เก็บของพื้นที่ไมนอยกวา 80 ตร.ม.จํานวน
1 หลัง ปลูกไมพุม ไมยืนตน พื้นที่ไมต่ํา
กวา 120 ตารางเมตร

30

โครงการกอสรางปรับปรุง เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล 5 หอง
พื้นที่ไมนอยกวา 430 ตร.ม. จํานวน 1
อาคารเรียนอนุบาลโรงเรียน ใหไดมาตรฐาน
หลัง กอสรางหองน้ําพื้นที่ไมนอยกวา
เทศบาลวัดกลาง
67.5 ตร.ม.จํานวน 5 หอง

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2554
2555
2556
จะไดรับ
640,000
- ไดรับอาคารที่มี
มาตรฐานใช
ประกอบกิจกรรม
รวมกัน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

3,780,000

-

สวนควบคุมการกอสรางฯ
- นักเรียนอนุบาล
โรงเรียนเทศบาล
สํานักการชาง
บานตูมมีหองเรียนที่
เพียงพอ

1,600,000

-

- อาคารเรียนมีความ สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง
ปลอดภัยและ
เพียงพอตอการเรียน
การสอน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
31 โครงการกอสรางถนน ค. เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให จัดซื้อวัสดุกอสรางเพื่อทําการกอสราง
ส.ล. และทอระบายน้ําตาม เปนถนนที่ไดมาตรฐาน ถนน ค.ส.ล. และทอระบายน้ําตามถนน
ถนน ตรอก ซอย ตามชุมชน
ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล
ภายในเขตเทศบาล เขต 4
เขต 4 จํานวน 8 ซอย ผิวจราจรหนา
จํานวน 8 ซอย
ไมนอยกวา 0.15 เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 1,238 ตารางเมตร

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
695,000
- ไดถนนที่มี
สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
มาตรฐานสะดวกตอ สํานักการชาง
การสัญจรไปมา

คาจางแรงงานชุมชนเพื่อทําการ กอสราง
ถนน ค.ส.ล. และทอระบายน้ําตามถนน
ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล
เขต 4 จํานวน 8 ซอย

82,000

-

สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
- ไดถนนที่มี
มาตรฐานสะดวกตอ สํานักการชาง
การสัญจรไปมา

มีสถานที่ใหประชาชน กอสรางตอเติมอาคารที่ทําการชุมชน
ประกอบกิจกรรมรวมกัน สามเหลี่ยม 1 พื้นที่ไมนอยกวา 22 ตาราง
เมตร และทําการกอสรางศาลาอาน
หนังสือ พื้นที่ไมนอยกวา 20 ตารางเมตร

350,000

-

- ไดรับอาคารที่มี
มาตรฐานใช
ประกอบกิจกรรม
รวมกัน

32

โครงการจางแรงงานชุมชน เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให
กอสราง ซอมแซม ปรับปรุง เปนถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนน ตรอก ซอย เขต 4
จํานวน 8 ซอย

33

โครงการกอสรางปรับปรุง
อาคารที่ทําการชุมชน
สามเหลี่ยม 1

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางอาคารที่ทําการชุมชนสามเหลี่ยม 2
34 โครงการกอสรางอาคารที่ทํา มีสถานที่ใหประชาชน
การชุมชนสามเหลี่ยม 2

ประกอบกิจกรรมรวมกัน

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

714,000

-

สวนควบคุมการกอสรางฯ
- ไดรับอาคารที่มี
มาตรฐานใชประกอบ สํานักการชาง
กิจกรรมรวมกัน
- มีพื้นที่สาธารณะที่
ประชาชนสามารถเขา
มาใชประโยชน
 ั ไ
- ไดรับอาคารที่มี
มาตรฐานใชประกอบ
กิจกรรมรวมกัน
- ไดถนนที่มีมาตรฐาน
สะดวกตอการสัญจร
ไปมา

โดยทําการรื้อถอนอาคารเดิมและกอสราง
อาคารใหม พื้นที่ไมนอยกวา 116 ตารางเมตร

35

โครงการกอสรางปรับปรุงภูมิ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนเดิมให ปลูกหญาและปลูกตนไมยืนตน พื้นที่ไม
นอยกวา 200 ตารางเมตร
ทัศนลานออกกําลังกายเพิ่มเติม เกิดความสวยงาม
ชุมชนไทยสมุทร

275,000

-

36

โครงการกอสรางศาลาชุมชน
ศรีฐาน 2 สวนที่เหลือ

กอสรางศาลาชุมชนศรีฐาน 2 ใหเสร็จ
สมบูรณ พื้นที่ไมนอยกวา 96 ตร.ม.

290,000

-

37

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให
เปนถนนที่ไดมาตรฐาน
พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยสันติสุข ตอนปลาย

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 1 ขาง ภายใน
ซอยซอยสันติสุข ความยาวรวมทอระบายน้ํา
พรอมบอพักน้ํารางวี พรอมทอลอดถนนไม
นอยกวา 102 เมตร จํานวนบอพักน้ําไมนอย
กวา 11 บอ และกอสรางถนน ค.ส.ล. ความ
หนาไมนอยกวา 0.15 เมตร ความกวางเฉลี่ย
3.50 เมตร ความยาว 50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 175 ตารางเมตร

538,000

-

มีสถานที่ใหประชาชน
ประกอบกิจกรรมรวมกัน

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง
สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง
สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
38 โครงการกอสรางปรับปรุง เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให กอสรางปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชน
ผิวจราจรภายในชุมชนเทค เปนถนนที่ไดมาตรฐาน เทคโนภาค (ชวงซอยหนาหมูบานสิน
โนภาค (ชวงซอยหนา
ไพริน) โดยการวางแผนใยสังเคราะห
หมูบานสินไพริน)
(Paring Fabric Geotextile) ปูทับดวย
ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนาไม
นอยกวา 0.03 เมตร ความกวางเฉลี่ย
5.50 เมตร ความยาว 205 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,128 ตาราง
เมตร ภายในซอยน้ําทิพย 1
39

โครงการกอสรางกําแพง
เพื่อปองกันตลิ่งบึงแกน
ปองกันตลิ่งบึงแกนนครชวง นครชวงวัดกลางถึงลาน
วัดกลางถึงลานหมอนขิด
หมอนขิด

โดยกอสรางกําแพงปองกันตลิ่งเปน
ระยะทางไมนอยกวา 300 ม. ตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลนครขอนแกน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
283,000
- ไดถนนที่มี
สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
มาตรฐานสะดวกตอ สํานักการชาง
การสัญจรไปมา

9,000,000

-

- มีพื้นที่สาธารณะที่มี สวนควบคุมการกอสรางฯ
ความปลอดภัย
สํานักการชาง
ประชาชนสามารถ
เขามาใชประโยชน
รวมกันได

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
40 โครงการกอสรางอาคาร
มีอาคารเอนกประสงคที่ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว
เอนกประสงคพรอมปรับ ไดมาตรฐานให
ขนาดความกวาง 3.00 เมตร ยาว 5.00
พื้นที่ ศาลพระแมธรณี
ประชาชนประกอบ
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 15 ตาราง
กิจกรรมรวมกัน
เมตร พรอมระบบไฟฟา ภายในบริเวณ
ศาลหลักเมืองขอนแกน ตามแบบแปลน
เทศบาลนครขอนแกน
41

โครงการกอสรางอาคารศูนย มีสถานที่สาธารณะให
การเรียนรูพทุ ธศาสนา
ประชาชนประกอบ
เทศบาลนครขอนแกนที่
กิจกรรมรวมกัน
บริเวณวัดศรีธาตุประชา
สรรค ชุมชนบานตูม

อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาดอาคารกวาง 11
เมตร ยาว 30 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 660 ตารางเมตร

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2554
2555
2556
จะไดรับ
128,000
- ไดรับอาคารที่มี
มาตรฐานใช
ประกอบกิจกรรม
รวมกัน

5,000,000

-

- ไดรับอาคารที่มี
มาตรฐานใช
ประกอบกิจกรรม
รวมกัน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
42 กอสรางอาคารอัฒจรรย
เพื่อใชเปนที่เชียรกีฬา
อัฒจันทรเชียรกีฬาโรงเรียนเทศบาลบาน
สนามโรงเรียนเทศบาลบาน โรงเรียนเทศบาลบาน
โนนทัน เปนอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาด
โนนทัน
โนนทัน
กวางไมนอยกวา 10 เมตร ยาวไมนอยกวา
40 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800
ตารางเมตร หองน้ําชายและหญิงอยางละ
1 หอง หองพักและเปลี่ยนเสื้อผานักกีฬา
ชายและหญิงอยางละ 1 หอง หองเก็บของ
1 หอง พรอมระบบไฟฟาและสุขาภิบาล

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
7,200,000
- ไดรับอาคารอัฒ
สวนควบคุมการกอสรางฯ
จรรยที่มีมาตรฐาน สํานักการชาง
ใชประกอบกิจกรรม
รวมกัน

สวนควบคุมการกอสรางฯ
สํานักการชาง

43

กอสรางสนามฟุตบอล
เพื่อกอสรางสนาม
โรงเรียนเทศบาลบานหนอง ฟุตบอลใหไดมาตรฐาน
ใหญ

กอสรางสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล
บานหนองใหญ โดยการปรับปรุงพื้นที่
ขุดดิน ถมดิน ปลูกหญา ทําทอระบายน้ํา
และติดตั้งอุปกรณที่จําเปนในสนาม

2,753,000

-

- มีสนามฟุตบอลที่มี
มาตรฐานใช
ประกอบกิจกรรม
รวมกัน
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กอสรางปรับปรุงศาลา
ชุมชนภายในบริเวณบึง
หนองแวงตราชู

กอสรางศาลาชุมชนหนองแวงตราชู 1
ใหมทั้งหลังเพื่อใชชุมชนใชเปนสถานที่
ปฏิบัติงาน และทํากิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชน ตามแบบแปลนเทศบาลนคร

5,000,000

-

- ไดอาคารที่มี
สวนควบคุมการกอสรางฯ
มาตรฐานเหมาะสม สํานักการชาง
และปลอดภัยกับการ
ใชงาน

เพื่อปรับปรุงอาคารใหมี
ความเหมาะสม เหมาะแก
การใชงานและใช
ประโยชนรวมกันได

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
45 คากอสรางปรับปรุงอาคาร เพื่อปรับปรุงอาคารใหมี กอสรางปรับปรุงอาคารราชพัสดุ (ศูนย
ราชพัสดุ (ศูนยการคา ร.ส.พ. ความเหมาะสม เหมาะแก การคาร.ส.พ. เดิม) ใหเปนศูนยเยาวชน
เดิม) ใหเปนศูนยเยาวชน
การใชงานและใช
(เฟส 2)
ประโยชนรวมกันได

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
สวนควบคุมการกอสรางฯ
2,400,000
- ไดอาคารที่มี
มาตรฐานเหมาะสม สํานักการชาง
และปลอดภัยกับการ
ใชงาน

46

คากอสรางปรับปรุงรั้ว
และอัฒจรรยสนาม
บาสเกตบอล สวนสาธารณะ
บึงแกนนคร

คากอสรางรั้วลวดตาขาย ø 3 มิลลิเมตร
ติดตั้งบนโครงเหล็กกลม ø 2” สูง 1.50
เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 40 ตารางเมตร
ปรับปรุงพื้นนั่งอัฒจรรย โดยติดตั้งเหล็ก
ตัวซี 100x50x20x2.3 มิลลิเมตร พื้นที่ไม
นอยกวา 67 ตารางเมตร ทาสีน้ํามันรั้วตา
ขายและอัฒจรรย พื้นที่ไมนอยกวา 550
ตารางเมตร

151,000

-

- ไดสถานที่ออกกําลัง สวนควบคุมการกอสรางฯ
กายที่มีมาตรฐาน
สํานักการชาง
เหมาะสมและ
ปลอดภัยกับการใช
งาน

47

กอสรางปรับปรุงภูมิทัศนวัด มีสถานที่ใหประชาชน กอสรางระบบปองกันตลิ่งสระน้ําภายใน
ปาชัยวัน
ประกอบกิจกรรมรวมกัน วัดปาชัยวัน พรอมทําทางเดินโดยรอบ
สระที่ปูดวยหินกรวด

1,655,000

-

- มีแนวปองกันตลิ่ง สวนควบคุมการกอสรางฯ
พังภายในวัดฯพรอม สํานักการชาง
ทางเดินที่มีมาตรฐาน
ใชประกอบกิจกรรม
รวมกันได

เพื่อปรับปรุงรั้วใหมีแนว
เขตที่ชัดเจนและ
ปรับปรุงอัฒจรรยใหได
มาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
48 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
พัฒนาใหมีสถานที่เพื่อ ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะ
เกาะกลางบึงทุงสราง และ เปนแหลงทองเที่ยวใน กลางบึงทุงสราง และบริเวณพื้นที่
บริเวณพื้นที่โดยรอบบึงทุง จังหวัดขอนแกน
โดยรอบบึงทุงสราง พื้นที่ประมาณ 78
สราง
ไร ซึ่งเปนพื้นที่สวนที่เหลือตอเนื่อง
จากพื้นที่ของเนื้องานเดิมที่ไดทําการ
ปรับปรุง
49

โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให กวาง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร
เปนถนนที่ไดมาตรฐาน
ถนนซอยแยกฉิมพลีจาก
สามแยกบานเลขที่ 76/45
ไปทางทิศใต

50

กอสรางปรับปรุงผิวจราจร เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให เพื่อจายเปนกอสรางปรับปรุงผิวจราจร
ถนนศรีจันทร(ชวงจากแนว เปนถนนที่ไดมาตรฐาน ถนนศรีจันทร (ชวงจากแนวเขตทาง
รถไฟถึงวงเวียนศาลเจาพอหลักเมือง)
เขตทางรถไฟถึงวงเวียนศาล
เจาพอหลักเมือง)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
23,300,000
- -มีสถานที่พักผอน สวนควบคุมการกอสรางฯ
หยอนใจใหกับ
สํานักการชาง
ประชาชน
เพิ่มแหลงทองเที่ยว
และสรางรายได
ใหกับจังหวัด
264,320

1,691,000

-

-

- ไดถนนที่มี
สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
มาตรฐานสะดวกตอ สํานักการชาง
การสัญจรไปมา

- ไดถนนที่มี
สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
มาตรฐานสะดวกตอ สํานักการชาง
การสัญจรไปมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
51 กอสรางปรับปรุงผิวจราจร เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให กอสรางปรับปรุงผิวจราจร ความกวาง
และทางเทา ถนนชีทาขอน เปนถนนที่ไดมาตรฐาน เฉลี่ย 6.00 – 10.00 ม. ยาว 150 เมตร
(ชวงสี่แยกตัดถนนหนาเมือง
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,280 ตารางเมตร
ถึงสี่แยกตัดถนนกลางเมือง)
และทําการกอสรางปรับปรุงทาง
เทาความกวางเฉลี่ย 1.40 – 2.50 เมตร
ความยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 628 ตารางเมตร พรอมระบบระบาย
น้ําและบอดักไขมัน
52

กอสรางปรับปรุงผิวจราจร เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให กอสรางปรับปรุงผิวจราจร ถนนชาตะ
ถนนชาตะผดุง(ชวงถนนศรี เปนถนนที่ไดมาตรฐาน ผดุง โดยทําการปูแผนใยสังเคราะห
จันทรถึงถนนประชาสโมสร)
Paving Fabric Geotextile และปูทับดวย
Asphaltic Concrete หนาไมนอยกวา
0.05 เมตร ความกวางเฉลี่ย 6.00 -11.70
เมตร ยาวประมาณ 765 เมตร หรือ มี
พื้นที่ไมนอยกวา 7,689 ตารางเมตร
พรอมงานทาสีตีเสนจราจร

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
2,700,000
- ไดถนนที่มี
สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
มาตรฐานสะดวกตอ สํานักการชาง
การสัญจรไปมา

2,744,000

-

- ไดถนนที่มี
สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
มาตรฐานสะดวกตอ สํานักการชาง
การสัญจรไปมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พันธกิจ : การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร : เรงรัดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง
เปาประสงค (Goal) : มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
53 กอสรางปรับปรุงผิวจราจร เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให ปรับปรุงผิวจราจรโดยทําการปูแผนใย
ถนนทางเขาบึงทุงสราง(ชวง เปนถนนที่ไดมาตรฐาน สังเคราะห Paving Fabric Geotextile
ถนนจอมพลถึงถนนประชา
และปูทับดวย Asphaltic Concrete หนา
สโมสร)
ไมนอยกวา 0.05 เมตร ความกวางเฉลี่ย
10.90 -12.00 เมตร ยาวประมาณ 1,174
เมตร หรือ มีพื้นที่ไมนอยกวา 8,657
ตารางเมตร พรอมงานทาสีตีเสนจราจร

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
2554
2555
2556
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
3,347,000
- ไดถนนที่มี
สวนทรัพยากรธรรมชาติฯ
มาตรฐานสะดวกตอ สํานักการชาง
การสัญจรไปมา

