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บทที 1
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลในช่ วงสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลทีสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ซึ งแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่ น ได้นาํ นโยบายและ
ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาในระดับ ต่ า งๆ มาแปลงเป็ นวาระในระดับ พื นที โดยแนวคิ ด ในการกํา หนด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลนครขอนแก่ น ยึดหลักการพัฒนาทีสนองต่อ
นโยบายของรั ฐ บาลและสอดคล้อ งเชื อมโยงกับ ทิ ศ ทางการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินในเขต
จังหวัด รวมทังอํานาจหน้าทีของเทศบาลทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพิ ม ภารกิ จ ถ่ า ยโอนตามพระราชบัญ ญัติ ก าํ หนดแผนและขันตอนการกระจายอํา นาจให้แ ก่ อ งค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิมเติม ตลอดจนมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
สภาพแวดล้อมและศักยภาพของท้องถินและจังหวัด รวมทังตอบสนองต่อความต้องการและปั ญหาของ
ประชาชนในท้องถิน ภายใต้วิสยั ทัศน์ของเทศบาลนครขอนแก่น

วิสัยทัศน์ การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่ น

“ศูนย์ กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน
สาน
สังคมเอืออาทร สันติสุข
เรี ยนรู้ น่ าอยู่อย่ างยังยืน”
เพือให้การบริ หารงานบรรลุวิสยั ทัศน์ดงั กล่าวจึงกําหนดพันธกิจการพัฒนา 3 พันธกิจ คือ
พันธกิจที 1 การเพิมขีดความสามารถขององค์ กรในการบริหารราชการท้ องถิน
พันธกิจที 2 การสร้ างสังคมสั นติสุขและสมานฉันท์ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
พันธกิจที 3 การเพิมศักยภาพในการแข่ งขันทางเศรษฐกิจ

2

พันธกิจที 1 การเพิมขีดความสามารถขององค์ กรในการบริหารราชการท้ องถิน
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาศักยภาพองค์กร

เป้าประสงค์
Ô บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ
Ô ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การ
มีคุณภาพ
Ô มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิ ภาพ
Ô บริ หารงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ
Ô พัฒนาการจัดเก็บรายได้

พันธกิจที 2 การสร้ างสังคมสั นติสุขและสมานฉันท์ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสั งคม
ยุทธศาสตร์
2. การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็ง
ภาคประชาชน
3. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของ
ประชาชนและปฏิรูปการศึกษา
4. การพัฒนาระบบความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
5. การเพิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
6. การอนุรักษ์วฒั นธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิน
7. การพัฒนาคุณภาพการให้บริ การ
สาธารณสุ ขและคุณภาพชีวติ
8. การสร้างสังคมเอืออาทร

Ô

เป้าประสงค์
การส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง

ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพ
การศึกษาได้มาตรฐาน
Ô ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สิน
Ô

Ô

ชุมชนมีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจทีดีขึน
การส่ งเสริ มประเพณี วฒั นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน

Ô

มีสถานบริ การสาธารณสุ ขและอัตราป่ วยลดลง

Ô

ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมสามารถเข้าถึงบริ การสาธารณะ
ครอบคลุมและทัวถึง

Ô

3
พันธกิจที 3 การเพิมศักยภาพในการแข่ งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
9. การเร่ งรัดการจัดการนําท่วมให้มี
Ô ลดปั ญหานําท่วมขังบนพืนผิวจราจร
ประสิ ทธิภาพ
10. การพัฒนาระบบการคมนาคมทีมี Ô เพิมประสิ ทธิภาพระบบขนส่ งมวลชนและการจราจร
ความเหมาะสมกับสภาพของเมือง
11. การเร่ งรัดปรับปรุ งโครงสร้าง
Ô มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสมต่อการ
พืนฐานและผังเมือง
อยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
12. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
Ô มีสิงแวดล้อมทีดีต่อการดํารงชีวิต
และสิ งแวดล้อม
13. การพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน Ô มีนกั ท่องเทียวและการลงทุนทีเพิมมากขึน

บทที 2
บัญชีแผนงาน/โครงการพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 -2557)เพิมเติม
4

ภายใต้วิสยั ทัศน์
“ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอืออาทร
สันติสขุ เรียนรู ้ น่าอยู่อย่างยังยืน”

5

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
เทศบาลนครขอนแก่ น
ปี 2555
ยุทธศาสตร์

ปี 2556

ปี 2557

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

รวม 3 ปี

งบประมาณ จํานวน
(บาท)

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

พันธกิจที 1
การเพิมขีดความสามารถขององค์ กรในการบริหารราชการท้ องถิน
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพองค์ กร
เป้ าประสงค์ : บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ

-

เป้ าประสงค์ : ระบบสารสนเทศในการบรหารจดการและบรการมคุ
เปาประสงค
ระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการและบริ การมีคณภาพ
ณภาพ
เป้ าประสงค์ : มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ

-

-

-

-

-

-

-

3

103 900
103,900

3

103 900
103,900

3

103 900
103,900

9

311 700
311,700

16

1,953,400

3

357,500

3

357,500

22

2,668,400

-

-

-

-

-

-

-

-

เป้ าประสงค์ : พัฒนาการจัดเก็บรายได้

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมพันธกิจที 1

19

2,057,300

6

461,400

6

461,400

31

2,980,100

พันธกิจที 2
การสร้ างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้ วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
2. ยุทธศาสตร์ : การสร้ างเครือข่ ายและความเข้ มแข็งภาคประชาชน
เป้ าประสงค์ : การส่งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง

-

-

-

-

-

-

-

-

3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ของประชาชนและ
ปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพ
การศึกษาได้มาตรฐาน

56

52,885,080

20

37,546,000

20

37,546,000

96

127,977,080

6

เป้ าประสงค์ : บริ หารงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
เทศบาลนครขอนแก่ น
ปี 2555
ยุทธศาสตร์

ปี 2556

ปี 2557

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

รวม 3 ปี

งบประมาณ จํานวน
(บาท)

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

พันธกิจที 2 (ต่ อ)
การสร้ างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้ วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สิน
เป้ าประสงค์ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

9

4,900,300

-

-

-

-

9

4,900,300

5.5 ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตร : การเพมศกยภาพเศรษฐกจชุ
การเพิมศักยภาพเศรษฐกิจชมชน
มชน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. ยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ัญญาท้ องถิน
เป้ าประสงค์ : การส่งเสริ มประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน
7. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพการให้ บริการสาธารณสุ ขและ
คุณภาพชีวติ
เป้ าประสงค์ : มีสถานบริ การสาธารณสุขและอัตราป่ วยลดลง

7

635,800

1

307,800

1

307,800

9

1,251,400

1

440,000

1

440,000

1

440,000

3

1,320,000

73

58,861,180

22

38,293,800

22

38,293,800

117

135,448,780

8. ยุทธศาสตร์ : การสร้ างสังคมเอืออาทร
เป้ าประสงค์ : ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมสามารถเข้าถึงบริ การสาธารณะ
ครอบคลุมและทัวถึง
รวมพันธกิจที 2

7

เป้ าประสงค์ : ชุมชนมีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจทีดีขึน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
เทศบาลนครขอนแก่ น
ปี 2555
ยุทธศาสตร์

ปี 2556

ปี 2557

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

รวม 3 ปี

งบประมาณ จํานวน
(บาท)

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

พันธกิจที 3
การเพิมศักยภาพในการแข่ งขันทางเศรษฐกิจ
9. ยุทธศาสตร์ : การเร่ งรัดการจัดการนําท่ วมให้ มปี ระสิทธิภาพ
เป้ าประสงค์ : ลดปั ญหานําท่วมขังบนพืนผิวจราจร

3

2,854,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

80,000

-

-

-

-

1

80,000

รวมพันธกิจที 3

52

62,399,500

-

-

-

-

52

62,399,500

รวมทังสิน

144

123,317,980

200

200,828,380

3

2,854,000

10 ยุยทธศาสตร์
10.
ทธศาสตร : การพฒนาระบบคมนาคมทมความเหมาะสม
การพัฒนาระบบคมนาคมทีมีความเหมาะสม

8

กับสภาพของเมือง
เป้ าประสงค์ : เพิมประสิ ทธิภาพระบบขนส่งมวลชนและการจราจร

-

-

-

-

11. ยุทธศาสตร์ : การเร่ งรัดการปรับปรุงโครงสร้ างพืนฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ : มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสม

48

59,465,500

48

59,465,500

ต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
12. ยุทธศาสตร์ : จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
เป้ าประสงค์ : มีสิงแวดล้อมทีดีต่อการดํารงชีวติ

-

-

-

13. ยุทธศาสตร์ : พัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน
เป้ าประสงค์ : มีนกั ท่องเทียว และการลงทุนทีเพิมมากขึน

28

38,755,200

28

38,755,200

พันธกิจที 1
9

การเพิมขีดความสามารถขององค์ กร
ในการบริหารราชการท้ องถิน

10

สารบัญโครงการ

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีระบบสารสนเทศในการให้บริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ
ที
โครงการ
1 จัดซือคอมพิวเตอร์สาํ หรับงานสํานักงาน
2 เครื องสํารองไฟฟ้ า (UPS)
3 เครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคสําหรับงานสํานักงาน

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

หน้ า
14
14
15

พันธกิจ : การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

โครงการ
แข่งขันกีฬาเชือมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
รถยนต์ตู ้
จัดซือพัดลมติดผนัง
จัดซือโต๊ะชุดพร้อมเก้าอี
จัดซือโทรศัพท์ติดต่อภายใน
จัดซือตูเ้ ก็บตัวและเอกสาร
จัดซืออ่างล้างผักขนาดใหญ่พร้อมขาตัง
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแถลงข่าวการดําเนินกิจกรรมของเทศบาล
ผ้าเต็นท์อย่างหนาชนิดไนล่อน ขนาด 4x8 เมตรจํานวน 10 หลัง
เครื องสํารองไฟฟ้ า ขนาด 750 VA จํานวน 2 เครื อง
จัดซือเครื องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จัดซือเครื องคอมพิวเตอร์สาํ หรับงานประมวลผล แบบที 2
เครื องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาว - ดํา
เครื องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาว - ดํา
เครื องสํารองไฟ
โซฟาชุดรับแขก

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการคลัง
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ
กองวิชาการและแผนงาน
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม

หน้ า
17
18
19
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
23

12

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพองค์ กร
เป้ าประสงค์ : ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีระบบสารสนเทศในการให้บริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 จัดซือคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน

เพือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลพิมพ์
ซือเครื องคอมพิวเตอร์ จํานวน
รายงาน เสนอผลงงาน สําหรับ
3 เครื อง ๆ ละ 17,000 บาท
งานพัสดุฝ่ายบริ หารงานทัวไป
ฝ่ ายสุขาภิบาล ฝ่ ายอาหารปลอดภัย

2 เครื องสํารองไฟฟ้ า (UPS)

เพือใช้สาํ รองไฟกรณี ไฟฟ้ าดับ
หรื อ กรณี ไฟฟ้ าตกชัวขณะ

จัดซือเครื องสํารองไฟฟ้ า
จํานวน 3 เครื องมีกาํ ลังไฟฟ้ าด้าน
นอกไม่นอ้ ยกว่า 750 VA/450 W
หรื อดีกว่าสามารถสํารองไฟฟ้ าได้
ไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
51,000
51,000
51,000

9,900

9,900

9,900

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
เพือเพิมประสิ ทธิภาพ
การปฎิบตั ิงานและการ
บริ การประชาชน

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม

เครื องคอมพิวเตอร์
กองสวัสดิการสังคม
สามารถใช้งานต่อไปได้
ชัวขณะแม้เกิดกรณี ไฟฟ้ า
ดับสามารถจัดเก็บข้อมูล
ได้ทนั ข้อมูลไม่สูญหาย
การปฎิบตั ิงานเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีระบบสารสนเทศในการให้บริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 เครื องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค - เพือใช้ในการนําเสนอข้อมูล
สําหรับงานสํานักงาน
การจัดระเบียบ
- เพือใช้งานของผูบ้ ริ หาร
- เพือความสะดวก รวดเร็ วในการ
ให้บริ การประชาชน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดซือเครื องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุคสําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 2 เครื องๆละ 21,500 บาท

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
43,000
43,000
43,000

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

- มีการนําเสนอทีมีประ- กองสวัสดิการสังคม
สิ ทธิภาพมากยิงขึน
- มีการบริ หารงานทีมี
ประสิ ทธิภาพมากยิงขึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีระบบสารสนเทศในการให้บริ หารจัดการและบริ การมีคุณภาพ

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพองค์ กร
เป้ าประสงค์ : มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 แข่งขันกีฬาเชือมความ
เพือให้เกิดความสามัคคีระหว่าง
สัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่นและ
ทําให้การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานเกิดความสะดวก รวดเร็ ว
และเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทน.ขอนแก่นเป็ นเจ้าภาพในการ
จัดงานหน่วยงานทีเข่าร่ วม
โครงการ ประกอบด้วย ธนาคาร
แห่งประเทศไทยธนาคารออมสิ น
ธ.ก.ส. โรงพยาบาลขอนแก่น
เทศบาลนครขอนแก่นและหน่วย
งานอืนๆทีเชิญร่ วมโครงการโดย
เป็ นค่าใช้จ่ายในการสมทบการ
แข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนัก
กีฬา/กองเชียร์ค่าฝึ กซ้อมค่าอาหาร
และเครื องดืมค่าของทีระลึก
ค่าถ้วยรางวัลและค่าใช้จ่ายอืนๆ

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000
150,000 เกิดความสามัคคีระหว่าง สํานักปลัดเทศบาล
หน่วยงานในจังหวัด
ขอนแก่นและการประสาน
งานเกิดความสะดวกและ
รวดเร็ ว เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ

ที

2 รถยนต์ตู ้

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพือใช้ในการเดินทางไปราชการ
-จัดซือรถยนต์ตู ้ จํานวน 1 คัน
1,200,000
ของผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าทีของเทศบาล ราคา 1,200,000 บาท
ใช้ในภารกิจของสํานักการคลัง
มีรายละเอียดดังนี
1.แบบหลังคาสูง ขนาด 12 ทีนัง
2.ปริ มาตรกระบอกสูบไม่นอ้ ยกว่า
2,490 ซีซี เครื องยนต์ดีเซลแบบ
คอมมอลเรล 4 สูบ แถวเรี ยง
DOHC 16 วาลว์ เทอร์โบ อินเตอร์
คูลเลอร์ กําลังสูงสุด 80 (109)
3600กิโลวัตต์ (แรงม้า)รอบต่อนาที
3.ยางและกระทะล้อขนาด
195 R 15 C
4.พวงมาลัยเพาเวอร์ 2 ก้าน

-

-

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

ทําให้การปฏิบตั ิงานมี
สํานักการคลัง
ประสิ ทธิภาพและคล่องตัว
มากขึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

หุม้ ยูริเธน ปรับระดับได้ระบบ
เซ็นทรัลล็อค
5.ติดตังแอร์จากโรงงานผูผ้ ลิต
หัวลมจ่ายแบบจ่ายลมเย็นได้
ทุกทีนัง
6.ติดตังฟิ ล์มกรองแสงอย่างดี
7.ติดวิทยุเทปทีสามารถเล่น
CD/DVD/MP 3ติดตัง TV จอไม่
น้อยกว่า11นิวแบบพับได้พร้อม
ติดตังลําโพงไม่นอ้ ยกว่า 6 ตัว
8.ภายในตัวรถปูพืน กรุ ภายใน
หุม้ แผงข้างหุม้ ฝาท้าย
9.ติดตังคอนโซนตังพืน
3 จัดซือพัดลมติดผนัง

เพืออํานวยความสะดวกในการ

- จัดซือพัดลมติดผนัง 2 เครื อง

3,000

-

-

มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ

สํานักการสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ

ที

โครงการ

4 จัดซือโต๊ะชุดพร้อมเก้าอี

วัตถุประสงค์
ปฎิบตั ิงาน จัดเก็บเงินณ ลานจอดรถ
ตลาดสดเทศบาล 1
เพืออํานวยความสะดวกประชาชน
ทีใช้บริ การตลาดสดเทศบาล 1

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เครื องละ 1,500 บาท
เป็ นเงิน 3,000 บาท
จัดซือโต๊ะชุดพร้อมเก้าอี
สําหรับนังรับประทานอาหาร
จํานวน 8 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท
รวมเป็ นเงิน 52,000 บาท

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

52,000

-

-

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
ปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างเพียงพอ
มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างเพียงพอ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

สํานักการสาธารณสุขฯ

5 จัดซือโทรศัพท์ติดต่อ
ภายใน

เพืออํานวยความสะดวกในการ
จัดซือโทรศัพท์ติดต่อภายใน
ปฎิบตั ิงานจัดเก็บเงิน ณ ลานจอดรถ ( Intercom ) จํานวน 1 ชุด
ตลาดสดเทศบาล 1
ประกอบด้วยไม่นอ้ ยกว่า 2 เครื อง
เป็ นเงิน 3,000 บาท

3,000

-

-

มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างเพียงพอ

สํานักการสาธารณสุขฯ

6 จัดซือตูเ้ ก็บตัวและเอกสาร

- เพืออํานวยความสะดวกในการ ค่าจัดซือตูเ้ ก็บตัวและเอกสาร
ปฎิบตั ิงานจัดเก็บเงิน ณ ลานจอดรถ จํานวน 2 ตัวๆ ละ 2,000 บาท

4,000

-

-

มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและบริ การ

สํานักการสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์
ตลาดสดเทศบาล 1

7 จัดซืออ่างล้างผักขนาด
ใหญ่พร้อมขาตัง

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

รวมเป็ นเงิน 4,000 บาท

17,000

จัดกิจกรรมแถลงข่าวประชาสัม8 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแถลง เพือจัดแถลงข่าวและกิจกรรม
ข่าวการดําเนินกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผลการ
พันธ์เผยแพร่ ผลงานของเทศบาล
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในภารกิจ
ของเทศบาล
ของเทศบาลให้ประชาชนทัวไปได้
รับทราบ

200,000

9 ผ้าเต็นท์อย่างหนาชนิด

95,000

เพือจ่ายเป็ นค่าผ้าใบเต็นท์ชนิด

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

ประชาชนอย่างเพียงพอ

- เพืออํานวยความสะดวกประชาชน จัดซืออ่างล้างผักขนาดใหญ่
ทีใช้บริ การตลาดสดเทศบาล 1
พร้อมขาตัง จํานวน 3 ตัวๆ ละ
5,666 บาทรวมเป็ นเงิน17,000 บ

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

-

200,000

-

-

มีอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและบริ การ
ประชาชนอย่างเพียงพอ

สํานักการสาธารณสุขฯ

200,000 ประชาชนทัวไปรับทราบ กองวิชาการและแผนงาน
ผลการดําเนินกิจกรรม
ต่างๆในภารกิจของ
เทศบาล

-

มีเครื องมือทีเพียงพอต่อ

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ

ที

โครงการ
ไนล่อน ขนาด 4x8 เมตร
จํานวน 10 หลัง

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

ปฏิบตั ิงาน

อย่างหนาผ้าไนล่อนไม่นอ้ ยกว่า
เบอร์ 8,000 ขนาด 4x8 เมตร
จํานวน 10 หลังๆละ 9,500 บาท

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครื อง

ปฏิบตั ิงาน

สํารองไฟฟ้ า ขนาด 750 VA
จํานวน 2 เครื องฯละ 3,300 บาท

11 จัดซือเครื องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

จัดซือเครื องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 6 เครื อง
เครื องละ 17,000.-

102,000

-

-

การปฏิบตั ิงานมีประสิ ท- สํานักการศึกษา
ธิภาพมากยิงขึน

12 จัดซือเครื องคอมพิวเตอร์

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ

จัดซือเครื องคอมพิวเตอร์

31,000

-

-

การปฏิบตั ิงานมีประสิ ท- สํานักการศึกษา

10 เครื องสํารองไฟฟ้ า ขนาด
750 VA จํานวน 2 เครื อง

ต่อการใช้งาน

6,600

-

-

มีเครื องมือทีเพียงพอต่อ

สํานักการช่าง

ต่อการใช้งาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ

ที

โครงการ
สําหรับงานประมวลผล
แบบที 2

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

ปฏิบตั ิงาน

พร้อมอุปกรณ์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 3 จํานวน 1
เครื อง

ธิภาพมากยิงขึน

13 เครื องพิมพ์เลเซอร์
ชนิด LED ขาว - ดํา

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

จัดซือเครื องพิมพ์เลเซอร์
ชนิดขาว - ดํา จํานวน 6 เครื อง
เครื องละ 9,000.-

54,000

-

-

การปฏิบตั ิงานมีประสิ ท- สํานักการศึกษา
ธิภาพมากยิงขึน

14 เครื องพิมพ์เลเซอร์
ชนิด LED ขาว - ดํา

เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

จัดซือเครื องพิมพ์เลเซอร์
ชนิดขาว - ดํา จํานวน 1 เครื อง
เครื องละ 5,200.-

5,200

-

-

การปฏิบตั ิงานมีประสิ ท- สํานักการศึกษา
ธิภาพมากยิงขึน

15 เครื องสํารองไฟ

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

-จัดซือเครื องสํารองไฟมีกาํ ลังไฟ
ด้านอกไม่นอ้ ยกว่า750VA/450W
หรื อดีกว่าจํานวน 7 เครื องๆละ
3,300 บาทสามารถสํารองไฟฟ้ า

23,100

-

- การปฏิบตั ิงานมีประสิ ท- สํานักการศึกษา
ธิภาพมากยิงขึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริ หารราชการท้องถิน
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพองค์กร
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีระบบการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

ได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที
16 โซฟาชุดรับแขก

เพือใช้สาํ หรับรับรองประชาชน
และผูท้ ีมาติดต่อประสานงาน
กับกองสวัสดิการสังคม

จัดซือโซฟาชุดรับแขก
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท

7,500

7,500

7,500

เพือเพิมประสิ ทธิภาพ
การปฎิบตั ิงานและการ
บริ การประชาชน

กองสวัสดิการสังคม

พันธกิจที 2
การสร้ างสั งคมสั นติสุขและสมานฉันท์
ด้ วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสั งคม

สารบัญโครงการ

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

โครงการ
โครงการห้องสมุดเด็กแบบเคลือนย้ายได้ (MimiLibraly)
โครงการ Book Bike
โครงการส่งหนังสื อถึงมือประชาชน
โครงการสังคมไทยร่ วมกันคืนครู ดีให้ศิษย์เชิดชูยกย่องครู สอนดี
โครงการจัดกิจกรรมถอดประสบการณ์เรี ยนรู ้โรงเรี ยนนอกกะลา
โครงการร่ วมงานเทศกาลไหมประเพณี ผกู เสี ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
โครงการเข้าค่ายเก็บตัวฝึ กซ้อมนักกีฬาตัวแทนเทศบาล
นักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
โครงการส่งเสริ มและพัฒนากีฬานักเรี ยนโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
โครงการจัดการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โครงการจัดการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศ ((ภาษาจีน)
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
โครงการเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน
โครงการขยายช่วงชันระดับมัธยมศึกษาปี ที 1(รร.บ้านโนนทัน)
โครงการห้องเรี ยนขอบฟ้ ากว้าง(ตามโครงการ 1 โรงเรี ยน 2 ระบบ)
โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
โครงการปรับปรุ งหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการอาหารกลางวัน
โครงการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็ วสูง
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
โครงการจัดซือหนังสื อห้องสมุดโรงเรี ยน
โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนสําหรับเป็ นฐาน
ในการจัดการศึกษาตลอดชีวติ
โครงการพัฒนาการบริ หารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิน (SBMLD)
โครงการพัฒนาครู ผดู ้ ูแลเด็ก
โครงการจัดกิจกรรมพิธีเปิ ด - ปิ ด การแข่งขันกีฬา
แห่งชาติครังที 40 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครังที 30
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรี ยน อปท. รอบระดับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ครงท
ครังที 29 ประจาป
ประจําปี 2554 นครเทยนเกมส
นครเทียนเกมส์

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

หน้ า
32
33
34
35
36
37
37

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

38
39
39
40
40
41
42
42
43
43
43
44
44
45

สํานักการศึกษา

45

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

45
46

สํานักการศึกษา

46

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
ที
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

โครงการ
โครงการจักรยานชิงแชมป์ ประเทศไทศไทย(คิงส์คพั )ชิงถ้วยพระราชทาน
โครงการหนาวนีอ่านกวี- ฟังดนตรี -วาดภาพสี ในสวน
โครงการชุมนุมลูกเสื อท้องถินไทย
โครงการเทศกาลภาพยนต์ฤดูหนัง-ฤดูหนาว ครังที 4
โครงการมหกรรมศิลปะ ดนตรี และภาพถ่ายของนักเรี ยน
โครงการปั นจักรยานเฉลิมพระกียรติ "ใจเดียวกัน ปั นเพือพ่อหลวง"
โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ เปิ ดโลกออทิสติกครังที 6
โครงการพัฒนาเครื อข่ายวิชาชีพครู ศิลปศึกษา(ม.ข.)
โครงการการศึกษาพิเศษมารี ยน์ ิรมล
โครงการสร้างสังคมแห่งการอ่าน
โครงการศููนย์เยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่น
โครงการหนาวลมห่มเพลงบรรเลงช่วยน้องคลายหนาว
โครงการสอนภาษาอังกฤษสําหรับเด็กในชุมชนบ้านเลขที 37
โครงการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้แก่เด็กและเยาวชนชุมชนโนนชัย 1
ห้องสมุดย่อยเพือพัฒนาเด็กในชุมชนเหล่านาดี 12
ห้องสมุดย่อยเพือพัฒนาเด็กในชุมชนสามเหลียม4
โครงการสอนความรู ้เพิมเติมเยาวชนในชุมชน
การศึกษาตามอัธยาศัย (บ้านหลังเรี ยน) ชุมชนสามเหลียม 3
โครงการอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน ประจําปี 2555
โครงการส่งเสริ มการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาสของมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก
โครงการบรรพชาสามเณร(วัดศรี นวล)
โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (วัดธาตุ)
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน(วัดหนองแวงพระอารามหลวง)
โครงการค่ายรัฐประศาสนศาสตร์คิดเองทําเองครังที 7
โครงการค่ายแสงส่องใจ (ครังที 1) ประจําปี 2554
โครงการ "ค่ายแสงเทียนสัญจร"ครังที 13 ประจําปี การศึกษา 2554
โครงการศิลปะกับชุมชน(วาดเส้นพืนฐาน)
โครงการปฏิบตั ิการศิลปะนานาชาติ
โครงการร่ วมมือประติมากรรมกับชุมชน 8 สถาบัน
คากอสรางระบบประปาถงเกบนาสู
งทรงแชมเปญ
ค่าก่อสร้างระบบประปาถังเก็บนําสงทรงแชมเปญ
ค่าปูพืนกระเบือง อาคาร 4

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
โรงเรยนเทศบาลบานโนนทน
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทัน
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านตูม

หน้ า
47
47
48
48
49
50
50
51
52
52
53
53
54
54
55
55
56
57
57
58
58
59
60
60
61
62
64
64
65
65
66

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ที
โครงการ
1 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งแก้ไขจุดเสี ยงซอยมะลิวลั ย์ 3
บริ เวณสี แยกหน้าโรงแรมออคิด
2 โครงการก่อสร้างติดตังระบบไฟฟ้ าส่องสว่างถนนหน้าแฟลตตํารวจ (ช่วงจาก
ซอยศรี มารัตน์ 26 ไปทางทิศเหนือ ถึงซอยหน้าหมู่บา้ นชุมชนตะวันใหม่)
3 โครงการจักรยานมอบรักต้านเอดส์
4 โครงการวันปลอดรถประจําปี 2555(car free day)
5 โครงการจักรยานล้อเดียวพาเทียวพระธาตุขามแก่น ปี 3
6 โครงการติดตังกล้องวงจรปิ ดCCTVจํานวน 1,000จุด
7 โครงการติดตังกล้องวงจรปิ ด CCTVแบบไร้สาย
8 โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น
9 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ต้านยาเสพติดครังที 3

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักการช่าง

หน้ า
68

สํานักการช่าง

68

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล

69
70
71
72
73
73
75

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพการให้บริ หารสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีสถานบริ การสาธารณสุขและอัตราป่ วยลดลง
ที
โครงการ
1 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงานและชุมชนเก็บขนขยะ
2 โครงการสอนเทนนิสเยาวชนไทยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ในระดับขันพืนฐานสู่ระดับอาชีพ
3 นครขอนแก่นเทควันโดแชมป์ เปี ยนชิพ ครังที 2
4 โครงการใจเดียวกันปั นเพือพ่อหลวง
5 โครงการสัตว์เลียงโลก
6 โครงการวันไตโลก
7 ชมรมผูร้ ักสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักการช่าง
สํานักปลัดเทศบาล

หน้ า
77
77

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล

78
79
80
81
81

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : การสร้างสังคมเอืออาทร
เป้ าประสงค์ (Goal) : ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมสามารถเข้าถึงบริ การสาธารณะครอบคลุมและทัวถึง
ที
โครงการ
1 โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิงกันภาคสนาม(โรงเรี ยนในสังกัด 11โรง)

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักการศึกษา

หน้ า
83

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ของประชาชน
และปฏิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ : ประชาชนมีโอกาสเข้ าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้ มาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

1 โครงการห้องสมุดเด็ก
แบบเคลือนย้ายได้
แบบเคลอนยายได
(MimiLibraly)

วัตถุประสงค์
- เพือขยายพืนทีสังคมรักการอ่าน
ลงในชมชน
ลงในชุ
มชน
- เพือกระจายหนังสื อเข้าสู่ชุมชน
- เพือเป็ นการนําโอกาสให้เด็กใน
ชุมชนเข้าถึงหนังสื อ
- เพือพัฒนาเด็กด้วยการอ่าน
- เพือให้ผนู ้ าํ สามารถสื อสารสร้าง
ความเข้าใจในชุมชนเรื องการ
พัฒนาเด็กด้วยการอ่าน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ห้องสมุดเด็ก จํานวน 4 หลัง
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2.5X3.4
ขนาดไมนอยกวา
2 5X3 4 เมตร
ราคาหลังละ 99,000 บาท

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
396,000
-

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

- ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ สํานักการศึกษา
ในพืนทีเทศบาลนครขอนแก่น
ในพนทเทศบาลนครขอนแกน
และใกล้เคียงเกิดความตืนตัว
ในการพัฒนาเด็กด้วยการอ่าน
- ห้องสมุดโรงเรี ยนต่างๆ
เข้าใจแนวทางการพัฒนาการ
อ่านชัดเจนยิงขึนและสามารถ
นํารู ปแบบการจัดสื อส่งเสริ ม
การอ่านในโครงการไปปรับใช้
- เกิดรู ปธรรมเชิงเนือหาวิชาการ
ทีจับต้องได้ในการสร้างสังคม
แห่งการอ่านของเทศบาล
นครขอนแก่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

2 โครงการ Book Bike

วัตถุประสงค์
- เพือขยายพืนทีสังคมรักการอ่าน
ลงในชมชน
ลงในชุ
มชน
- เพือกระจายหนังสื อเข้าสู่ชุมชน
- เพือเป็ นการนําโอกาสให้เด็กใน
ชุมชนเข้าถึงหนังสื อ
- เพือพัฒนาเด็กด้วยการอ่าน
- เพือให้ผนู ้ าํ สามารถสื อสารสร้าง
ความเข้าใจในชุมชนเรื องการ
พัฒนาเด็กด้วยการอ่าน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กในชุมชน เขตเทศบาล
นครขอนแก่น
นครขอนแกน

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
313,000
-

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

- ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ สํานักการศึกษา
ในพืนทีเทศบาลนครขอนแก่น
ในพนทเทศบาลนครขอนแกน
และใกล้เคียง เกิดความตืนตัว
ในการพัฒนาเด็กด้วยการอ่าน
- ห้องสมุดโรงเรี ยนต่างๆ
เข้าใจแนวทางการพัฒนาการ
อ่านชัดเจนยิงขึน และสามารถ
นํารู ปแบบการจัดสื อส่งเสริ ม
การอ่านในโครงการไปปรับใช้
- เกิดรู ปธรรมเชิงเนือหาวิชาการ
ทีจับต้องได้ในการสร้างสังคม
แห่งการอ่านของเทศบาล
นครขอนแก่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการส่งหนังสื อถึงมือ - เพือขยายพืนทีสังคมรักการอ่าน
ลงในชมชน
ลงในชุ
มชน
ประชาชน
- เพือกระจายหนังสื อเข้าสู่ชุมชน
- เพือเป็ นการนําโอกาสให้เด็กใน
ชุมชนเข้าถึงหนังสื อ
- เพือพัฒนาเด็กด้วยการอ่าน
- เพือให้ผนู ้ าํ สามารถสื อสารสร้าง
ความเข้าใจในชุมชนเรื องการ
พัฒนาเด็กด้วยการอ่าน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ให้บริ การแก่เด็กเยาวชน
ผูผ้ปกครอง รวมทงชุ
รวมทังชมชน
มชน
จํานวน 4 แห่ง
- จัดจ้างเจ้าหน้าทีประจํา
ห้องสมุด 4 แห่ง

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
313,000
-

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

- ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ สํานักการศึกษา
ในพืนทีเทศบาลนครขอนแก่น
ในพนทเทศบาลนครขอนแกน
และใกล้เคียง เกิดความตืนตัว
ในการพัฒนาเด็กด้วยการอ่าน
- ห้องสมุดโรงเรี ยนต่างๆ
เข้าใจแนวทางการพัฒนาการ
อ่านชัดเจนยิงขึน และสามารถ
นํารู ปแบบการจัดสื อส่งเสริ ม
การอ่านในโครงการไปปรับใช้
-เกิดรู ปธรรมเชิงเนือหาวิชาการ
ทีจับต้องได้ในการสร้างสังคม
แห่งการอ่านของเทศบาล
นครขอนแก่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

4 โครงการสังคมไทยร่ วม
กันคืนครดีดใหศษยเชดชู
กนคนครู
ให้ศิษย์เชิดช
ยกย่องครู สอนดี

วัตถุประสงค์
- เพือระดมความร่ วมมือของทุกภาค
ส่วนในการปฏิรปปค่คานยมทสงคม
สวนในการปฏรู
านิยมทีสังคม
มีต่อครู
- เพือส่งเสริ มสนับสนุนร่ วมกัน
เชิดชูและมอบรางวัลให้แก่ครู สอนดี
เพือเป็ นต้นแบบให้แก่ครู ทงประเทศ
ั
- เพือเป็ นการสร้างขวัญ กําลังใจ
ให้แก่ครู ทังในเครื องแบบและ
นอกเครื องแบบ ทีทุ่มแรงกาย
แรงใจ สติปัญญา ให้ลูกศิษย์
ทังในระบบและเด็กด้อยโอกาส

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ครู สอนดี (คิดอัตราร้อยละ 4)
ของจํานวนครทัทงหมดในเขต
ของจานวนครู
เทศบาลนครขอนแก่น /
คณะกรรมการ เพือการคัดเลือก
ครู สอนดีและลดความเลือมลํา
ทางการศึกษา ระดับท้องถิน
(เทศบาลนครขอนแก่น)
และคณะดําเนินงาน สํานักการ ศึกษา จํานวน 137 คน

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000 50,000 - สร้างความร่ วมมือของทุกภาค สํานักการศึกษา
ส่วนในการปฏิรปปค่คานยมท
สวนในการปฏรู
านิยมที
สังคมมีต่อครู
- บุคลากรครู ได้รับการเชิดชูและ
มอบรางวัลให้ เป็ นครู ตน้ แบบ
แก่ครู ทงประเทศ
ั
- บุคลากรได้รับขวัญและ
กําลังใจทีดีมีความศรัทธาและ
มุ่งมันในการทํางาน เพือเด็ก
ในระบบและนอกระบบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการจัดกิจกรรมถอด - เพือส่งเสริ มพัฒนาการจัดกิจกรรม คณะครู และนักเรี ยน โรงเรี ยน
ประสบการณ์เรี ยนร้
ประสบการณเรยนรู
เรี ยนร้ของครที
เรยนรู
องครู ทเชอมโยงองคความรู
เชือมโยงองค์ความร้ เทศบาล 4 โรงเรยน
โรงเรี ยน ไดแก
ได้แก่
โรงเรี ยนนอกกะลา
ถ่ายทอดสู่เด็กนักเรี ยน
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
- เพือสนับสนุนให้บุคลากรครู ได้
โรงเรี ยนเทศบาลโนนหนองวัด
พัฒนาศักยภาพตนเอง รู ้จกั ตัวเอง
และโรงเรี ยนเทศบาลบ้าน
เรี ยนรู ้ผอู ้ ืนและเข้าใจความแตกต่าง หนองแวง
ระหว่างบุคคล
- ส่งเสริ มพัฒนาการเรี ยนการสอน
ทังระบบของโรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาล จํานวน 4 โรง

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 200,000 - บุคลากรครู ได้พฒั นาการจัด สํานักการศึกษา
กิจกรรมการเรี ยนร้ของครที
กจกรรมการเรยนรู
องครู ท
เชือมโยงองค์ความรู ้ถ่ายทอด
สู่เด็กนักเรี ยน
- บุคลากรครู ได้พฒั นาศักยภาพ
ตนเอง รู ้จกั ตัวเอง เรี ยนรู ้ผอู ้ ืน
และเข้าใจ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
- บุคลากรครู เกิดกระบวนการ
การเรี ยนรู ้ร่วมกัน สร้างความ
เป็ นกัลยาณมิตรและการทํางาน
เป็ นทีม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

6 โครงการร่ วมงานเทศกาล
ไหมประเพณี ผกเสี
ไหมประเพณผู
กเสยวและ
ยวและ
งานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น

- เพือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
และของจังหวัดขอนแก่น
และของจงหวดขอนแกน
- เพือร่ วมอนุรักษ์และส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมประเพณี ของท้องถิน
- เพือส่งเสริ ม ความรัก ความสามัคคี
ความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานทัง
ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น

- จัดขบวนแห่ร่วมกับจังหวัด
ขอนแก่น 1 ขบวน
ขอนแกน
- ออกร้านนิทรรศการและการ
แสดงดนตรี พืนเมืองเวทีกลาง
- ผูบ้ ริ หาร พนักงาน เจ้าหน้าที
ครู -อาจารย์ ชุมชน เข้าร่ วม
กิจกรรม

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000 - ได้อนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี สํานักการศึกษา
ท้องถิน
ทองถน
- เกิดความรัก ความสามัคคี
ระหว่างเทศบาล ชุมชน และ
จังหวัดขอนแก่นยิงขึน
- ได้ประชาสัมพันธ์ ชือเสี ยง
ของเทศบาลนครขอนแก่น

7 โครงการเข้าค่ายเก็บตัวฝึ ก
ซ้อมนักกีฬาตัวแทนเทศบาล
นักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น

- เพือคัดเลือกตัวแทนเทศบาลเข้า
ร่ วมแข่งขันกีฬาระดับภาคแลระดับ
ประเทศ
- เพือส่งเสริ มและพัฒนากีฬา
นักเรี ยนโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล

- โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
จํานวน 7 แห่ง ประกอบด้วย
โรงเรี ยนสวนสนุก, วัดกลาง
บ้านโนนทัน , หนองใหญ่
บ้านโนนหนองวัด, สามเหลียม

1,050,000 1,050,000 1,050,000 - ได้นกั กีฬาตัวแทนเทศบาล สํานักการศึกษา
นครขอนแก่น
- ได้สนองนโยบายของรัฐบาล
และกรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้องถิน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

8 โครงการส่งเสริ มและ
พัฒนากีฬานักเรี ยนโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สู่ความเป็ นเลิศ ให้เป็ นทียอมรับใน
ด้านศักยภาพและสมรรถภาพ
ดานศกยภาพและสมรรถภาพ
ประสิ ทธิภาพของนักเรี ยนในสังกัด
เทศบาลฯ

บ้านศรี ฐาน

- เพือส่งเสริ มและพัฒนากีฬา
นักเรี ยนโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
สู่ความเป็ นเลิศ ให้เป็ นทียอมรับใน
ด้านศักยภาพและสมรรถภาพ
ประสิ ทธิภาพของนักเรี ยนในสังกัด
เทศบาล
-เพือส่งเสริ มสร้างสุขภาพพลานามัย
ให้สมบูรณ์แข็งแรง
- เพือส่งเสริ มให้นกั กีฬารู ้จกั การ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

- โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลฯ
จํานวน 11 แห่ง ประกอบด้วย
โรงเรี ยนสวนสนุก, วัดกลาง
คุม้ หนองคู ,บ้านโนนทัน ,บ้าน
หนองใหญ่,บ้านโนนหนองวัด,
บ้านโนนชัย, บ้านสามเหลียม,
หนองแวง, บ้านตูม,บ้านศรี ฐาน

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

- ได้รับประสบการณ์ในการ
แข่งขัน
แขงขน
- ได้ความรักความสามัคคี
และความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน
179,580

179,580

179,580 - ได้นกั กีฬาตัวแทนเทศบาล สํานักการศึกษา
นครขอนแก่น
- ได้สนองนโยบายของรัฐบาล
และกรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้องถิน
- ได้รับประสบการณ์ในการ
แข่งขัน
- ได้ความรักความสามัคคี
และความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

9 โครงการจัดการเรี ยนการ - เพือให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษา
สอนภาษาต่างประเทศ
สอนภาษาตางประเทศ
ต่ตางประเทศ
างประเทศ (ภาษาองกฤษ)
(ภาษาอังกฤษ) จาก
(ภาษาอังกฤษ)
ชาวต่างชาติ หรื อผูเ้ ชียวชาญภาษา
อังกฤษทีมีทกั ษะ ในการสอนและ
ประสบการณ์
- เพือให้นกั เรี ยนสามารถอ่านและ
พูดออกสําเนียงได้ถูกต้อง

10 โครงการจัดการเรี ยนการ - เพือให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษา
สอนภาษาต่างประเทศ
ต่างประเทศ (ภาษาจีน) จากชาวต่าง
(ภาษาจีน)
ชาติ หรื อผูเ้ ชียวชาญภาษาจีน
ในการสอนและประสบการณ์
- เพือให้นกั เรี ยนสามารถอ่านและ
พูดออกสําเนียงได้ถูกต้อง

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- จ้างครู ต่างประเทศสอนภาษา 4,147,200 4,147,200 4,147,200 - นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษอังกฤษ สํานักการศึกษา
อังกฤษหรื อผ้มีทกษะประสบการณ
องกฤษหรอผู
ทกั ษะประสบการณ์
จากชาวต่างชาติหรื อผ้เชยวชาญ
จากชาวตางชาตหรอผู
ชียวชาญ
ประสบการณ์ดา้ นการเรี ยนการ
ภาษาอังกฤษทีมีทกั ษะใน
สอนโดยทําการสอนไม่นอ้ ยกว่า
การสอนและประสบการณ์
52 สัปดาห์ๆละ18 ชัวโมงจํานวน
- นักเรี ยนสามารถอ่านและ
12 เดือน
พูดออกสําเนียงได้ถูกต้อง
- โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลทัง
11 โรงเรี ยน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จ้างครู ต่างประเทศสอนภาษา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษาจีน
สํานักการศึกษา
จากชาวต่างชาติหรื อผูเ้ ชียวชาญ
จีนหรื อผูม้ ีทกั ษะประสบการณ์
ด้านการเรี ยนการสอนค่าตอบแทน
ภาษาจีนทีมีทกั ษะในการสอน
ปี ละ 2,000 บาท/คน
และประสบการณ์
- โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
- นักเรี ยนสามารถอ่านและ
จํานวน 2 โรง คือ สวนสนุกและ
พูดออกสําเนียงได้ถูกต้อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษา
การศกษา

- เพือส่งเสริ มพัฒนาการจัดกิจกรรม
เรี ยนร้ของครที
เรยนรู
องครู ทเชอมโยงองค
เชือมโยงองค์
ความรู ้ถ่ายทอดสู่เด็กนักเรี ยน
- ส่งเสริ มพัฒนาการเรี ยนการสอน
ทังระบบของโรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาล จํานวน 11 โรง

- คณะครู และนักเรี ยน โรงเรี ยน
ในสังกัด ทัทงง 11 โรง
ในสงกด

12 โครงการเรี ยนรู ้นอก
ห้องเรี ยน

- เพือส่งเสริ มพัฒนาการจัดการ
เรี ยนการสอนของโรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาล
- เพือนําคณะครู และนักเรี ยนไป
เรี ยนรู ้ศึกษานอกห้องเรี ยน

- คณะครู และนักเรี ยน โรงเรี ยน
ในสังกัด ทัง 11 โรง

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,730,400 2,730,400 2,730,400 - บุคลากรครู ได้พฒั นาการจัด สํานักการศึกษา
กิจกรรมการเรี ยนร้ของครที
กจกรรมการเรยนรู
องครู ท
เชือมโยงองค์ความรู ้ถ่ายทอด
สู่เด็กนักเรี ยน
-บุคลากรครู เกิดกระบวนการ
การเรี ยนรู ้ร่วมกันสร้างความเป็ น
กัลยาณมิตรและการทํางานเป็ นทีม
831,600

831,600

831,600 - บุคลากรครู เกิดกระบวนการ สํานักการศึกษา
การเรี ยนรู ้ร่วมกัน สร้างความ
เป็ นกัลยาณมิตรและการทํางาน
เป็ นทีม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

13 โครงการขยายช่วงชัน
ระดับมัธยมศึกษาปี ที 1
ระดบมธยมศกษาปท
(รร.บ้านโนนทัน)

วัตถุประสงค์
- เพือขยายช่วงชันระดับมัธยม
ศึกษาปี ที 1
ศกษาปท
- เพือจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้จากคุรุ
กิจกรรมสุนทรี ยสนทนาสําหรับครู
- เพือจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตรง
ตามศักยภาพและความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน การเชือมโยงองค์ความรู ้
การทํางานเป็ นทีม การสร้างเครื อ
ข่ายและกิจกรรมอืนๆ ตามที
โรงเรี ยนกําหนด

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ขยายช่วงชันระดับมัธยม
ศึกษาปี ที 1 โรงเรยนเทศบาล
ศกษาปท
โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนทัน ประกอบด้วย 5
กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมเตรี ยมครู ผบู ้ ริ หาร
สู่ความพร้อม
2. กิจกรมสุนทรี ยสนทนา
3.กิจกรรมปรับพืนฐานความรู ้
4. กิจกรรมเรี ยนรู ้กบั คุรุหรื อ
ปราชญ์ชาวบ้าน
5.กิจกรรมสุนทรี ยสนทนา
สําหรับครู

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
220,500 220,500 220,500 - การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ตรงตามศักยภาพและความ
ตรงตามศกยภาพและความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน การเชือม
โยงองค์ความรู ้การทํางานเป็ น
ทีม การสร้างเครื อข่ายและ
กิจกรรมอืนๆ ตามทีโรงเรี ยน
กําหนด

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

14 โครงการห้องเรี ยนขอบ
ฟ้ ากว้าง(ตามโครงการ
ฟากวาง(ตามโครงการ
1 โรงเรี ยน 2 ระบบ)

วัตถุประสงค์
- เพือให้เด็กทีมีความต้องการพิเศษ
ได้รับการดและช่
ไดรบการดู
และชวยเหลออยางเตม
วยเหลืออย่างเต็ม
ศักยภาพโดยจัดการเรี ยนแบบห้อง
เรี ยนคู่ขนาน
- เพือให้เด็กทีมีความบกพร่ อง
ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเต็ม
ศักยภาพ

15 โครงการประกวดองค์กร เพือส่งเสริ มให้องค์กรปกครอง
ปกครองส่วนท้องถินทีจัด ส่วนท้องถินจัดทําแผนพัฒนา
ทําแผนพัฒนาการศึกษา การศึกษาดีเด่น
ดีเด่น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลฯ
จํานวน 2 โรง คอโรงเรยน
จานวน
คือโรงเรี ยน
เทศบาลวัดกลางและโรงเรี ยน
เทศบาลบ้านโนนทัน โดยจัด

โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลทัง
11 โรงเรี ยน

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
367,560 367,560 367,560 - เด็กทีมีความต้องการพิเศษ
ได้รับการดแลช่
ไดรบการดู
แลชวยเหลอเตม
วยเหลือเต็ม
ศักยภาพ

10,000

10,000

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักการศึกษา

10,000 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิน สํานักการศึกษา
สามารถจัดทําแผนพัฒนา
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 โครงการปรับปรุ งหลักสูตร เพือปรับปรุ งหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับศักยภาพผ้เรยน
ใหสอดคลองกบศกยภาพผู
รี ยน
สถานศึกษา
สถานศกษา
และเป็ นปั จจุบนั

โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
ทัง 11 โรง
ทง

17 โครงการอาหากลางวัน

โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
ทัง 11 โรง และศูฯย์พฒั นา
เด็กเล็ก ทัง 9 ศูนย์

เพือจ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวัน
ให้กบั โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
ทัง 11 โรง

18 โครงการเชือมต่ออินเตอร์ เพือให้บริ การอินเตอร์เน็ตแก่นกั เรี ยน จ่ายเป็ นค่าเช่าสัญญาณ
เน็ตความเร็ วสูง
และบุคลากรในโรงเรี ยนทัง 11
อินเตอร์เน็ต รายเดือนให้กบั
โรงเรี ยน
โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลทัง
11 โรงเรี ยน

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
220,000 220,000 220,000 - โรงเรี ยนมีหลักสูตร
สํานักการศึกษา
สถานศึกษาทีดีมีประสิ ทธิภาพ
สถานศกษาทดมประสทธภาพ
- ครู มีความรู ้ความเข้าใจหลัก
สูตรทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
22,075,560 22,075,560 22,075,560 โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
ทัง 11 โรง และศูฯย์พฒั นา
เด็กเล็ก ทัง 9 ศูนย์ ได้รับค่า
อาหารกลางวัน
105,600

105,600

105,600 นักเรี ยนและบุคลากรใน
โรงเรี ยน ได้ใช้อินเตอร์เน็ต
อย่างทัวถึง

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

19 โครงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา
ทางการศกษา

เพือเป็ นการส่งเสริ มและพัฒนา
บุบคลากรให้
คลากรใหมความกาวหนาทาง
มีความก้าวหน้าทาง
วิชาการอย่างต่อเนืองและยังยืน

20 โครงการจัดซือหนังสื อ
ห้องสมุดโรงเรี ยน

- เพือส่งเสริ ม สนับสนุนให้นกั เรี ยน
นักเรี ยนรักการอ่าน เรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์ตรงและค้นหาคําตอบ
ด้วยตนเอง เหมาะสมกับวัยและตรง
ตามหลักสูตร
- เพือให้หอ้ งสมุดเป็ นแหล่ง
ค้นคว้า สําหรับครู อาจารย์ นักเรี ยน
ชุมชน ในการเรี ยนรู ้สู่โลกกว้าง

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
คณะครู โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล 3,210,000 3,210,000 3,210,000 คณะครู มีความรู ้ ความสามารถ สํานักการศึกษา
ทัง 11 โรงเรยน
ทง
โรงเรี ยน ไดเขารบการ
ได้เข้ารับการ
มีการพัฒนาทางวิชาการอย่าง
มการพฒนาทางวชาการอยาง
อบรมพัฒนาตนเอง
ต่อเนือง สามารถจัดกระบวน
การเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาสม
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ครู นักเรี ยนมีแหล่งค้นคว้า
ประกอบการเรี ยนการสอน
นอกเหนือจากในหนังสื อเรี ยน
นักเรี ยนมีหนังสื ออ่านเหมาะสม
กับวัย
- โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
ทัง 11 โรง

660,000

660,000

660,000 - มีหนังสื อเสริ มการอ่านที
เพียงพอเหมาะสมกับเนือหา
ตามหลักสูตร
- นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์จริ ง มีการพัฒนา
เหมาะสมตามวัยและสามารถ
นําประสบการณ์ทีได้ไปใช้
ในชีวติ ประจําวัน

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
330,000 330,000 330,000 สถานศึกษามีมาตรฐานเป็ นที สํานักการศึกษา
ยอมรับและพึงพอใจของชมชน
ยอมรบและพงพอใจของชุ
มชน

21 โครงการพัฒนาแหล่ง
เรี ยนร้ของโรงเรยน
เรยนรู
องโรงเรี ยน
สําหรับเป็ นฐานในการ
จัดการศึกษาตลอดชีวติ

พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
สําหรับเป็ นฐานในการจัดการ
สาหรบเปนฐานในการจดการ
ศึกษาตลอดชีวติ

โรงเรี ยนในสังกัด ทัง 11 โรง

22 โครงการพัฒนาการ
บริ หารจัดการศึกษา โดย
ใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานใน
การพัฒนาท้องถิน
(SBMLD)

เพือประชุม ปรึ กษา หารื อคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานในการ
จัดทําแผนพัฒนาโรงเรี ยนอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ

จัดประชุม ปรึ กษาหารื อ คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
ให้กบั โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
ทัง 11 โรง จํานวน 3 ครัง

10,000

10,000

10,000 - ผูป้ กครองและชุมชนมีส่วน สํานักการศึกษา
ร่ วมในการจัดการศึกษาและ
พัฒนาการศึกษาอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
- สถานศึกษามีมาตรฐานเป็ น
ทียอมรับและพึงพอใจของชุมชน

23 โครงการพัฒนาครู
ผูด้ ูแลเด็ก

เพือเป็ นการส่งเสริ มและพัฒนา
ครู ผดู ้ ูแลเด็กให้มีความก้าวหน้าทาง
วิชาการอย่างต่อเนืองและยังยืน

ครู ผดู ้ ูแลเด็ก จํานวน 16 คน
คนละ 3,000 บาท/คน/ปี

48,000

48,000

48,000 ผูด้ ูแลเด็กมีความรู ้ ความสามารถ สํานักการศึกษา
มีการพัฒนาทางวิชาการอย่าง
ต่อเนืองสามารถจัดกระบวนการ
ี ้ไ ้ ่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

24 โครงการจัดกิจกรรมพิธี
เปิ ด - ปด
เปด
ปิ ด การแขงขนกฬา
การแข่งขันกีฬา
แห่งชาติครังที 40 และกีฬา
คนพิการแห่งชาติ ครังที 30

- เพือจัดเตรี ยมงบประมาณในการจัด - จัดการแสดงพิธีเปิ ด - ปิ ด
การกิจกรรมพิธีเปิ ด-พิพธปด
การกจกรรมพธเปด
ธีปิด
การจัดการแข่งขันกีฬา
การจดการแขงขนกฬา
การแข่งขันฯ
แห่งชาติ ครังที 40
- เพือสื บสานประเพณี ในการเป็ น
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน
- เพือความสําเร็ จในการเป็ นเจ้าภาพ
การจัดการแข่งขัน

25 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรี ยน อปท. รอบ
ระดับภาคตะวันออกเฉี ยง
เหนือครังที 29 ประจําปี
2554 นครเทียนเกมส์

- เพือสนองนโยบายกรมส่งเสริ ม
การปกครองท้องถินและสมาคม
สันนิบาตเทศบาล
- เพือให้การเตรี ยมการเป็ นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬา นักเรี ยน อปท.
- เพือให้ อปท.ในภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนือมีนกั กีฬาทีมีความรู ้

มีทีมนักกีฬาจาก อปท. ทีเข้า
ร่ วมการแข่งขัน ดังนี
- เทศบาลนคร 4 แห่ง
- เทศบาลเมือง 23 แห่ง
- เทศบาลตําบล 6 แห่ง
- อบจ. 19 แห่ง
- อบต. 5 แห่ง

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000,000
-

50,000

-

-

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

- ประชาชนได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถทางกีฬาตาม
ความสามารถทางกฬาตาม
ความสามารถ
- ประชาชนได้เข้าร่ วมพิธีเปิ ด
ปิ ด การจัดการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครังที 40

สํานักการศึกษา

- อปท. ในภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนือ มีนกั กีฬาทีมีความ
สามารถด้านทักษะกีฬาและ
กติกาการแข่งขันในระดับชาติ
- นักเรี ยน อปท.ในภาคตะวัน
ออกเฉี ยงเหนือมีสุขภาพ
พลานามัยทีดีทงร่
ั างกายและ

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์
ความสามารถด้านทักษะกีฬา

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- ชนิดกีฬา 11 ชนิด
- ชนดกฬาสาธต
ชนิดกีฬาสาธิต 3 ชนด
ชนิด

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

จิตใจ
- เปนการสรางเสรมความรก
เป็ นการสร้างเสริ มความรัก
ความสามัคคีและสัมพันธภาพ

26 โครงการจักรยานชิงแชมป์ - เพือเป็ นการดําเนินการให้เป็ นไป นํานักกีฬาไปแข่งขันชิงแชมป์
ประเทศไทศไทย(คิงส์คพั ) ตามโครงการให้มีประสิ ทธิภาพ
ประเทศไทย 6 สนาม
ชิงถ้วยพระราชทาน
และดําเนินการแข่งขันอย่างต่อเนือง
โดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย
- เพือเป็ นการเตรี ยมพร้อมกับ
การแข่งขันคัดเลือกเพือเข้าชิง
เหรี ยญทอง การชิงแชมป์

50,700

-

-

- ทําให้เกิดมีเยาวชนทีเป็ น
นักกีฬาของจังหวัดขอนแก่น

27 โครงการหนาวนีอ่าน
กวี- ฟังดนตรี -วาดภาพสี
ในสวน

70,000

-

-

- สร้างสังคมการอ่าน การเขียน สํานักการศึกษา
ให้เกิดขึนในเมืองขอนแก่น
- จุดประกายให้กบั เด็ก

- เพือสร้างสังคมการอ่าน การเขียน
ให้เกิดขึนในเมืองขอนแก่น
- เพือจุดประกายให้กบั เด็ก

เด็ก เยาวชน และครอบครัว
นักเรี ยน นักศึกษา นักวิชาการ
นักดนตรี นักศิลปะ นักเขียน

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์
และเยาวชนทีรักการอ่านการเขียน
ได้มีเวทีในการแสดงออกและนําไดมเวทในการแสดงออกและนา
เสนอผลงานของตน
- เพือให้เมืองขอนแก่นมี
แหล่งพบปะของคนในเมือง

28 โครงการชุมนุมลูกเสื อ
ท้องถินไทย

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ในจังหวัดขอนแก่น ไม่ตากว่
ํ า
200 คน

- เพือส่งเสริ มกิจการลูกเสื อท้องถิน เทศบาลฯ ส่งลูกเสื อ/เนตรนารี
โดยเฉพาะเป็ นการรวมใจถวายความ เข้าร่ วมงานชุมชนุมลูกเสื อ
จงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ
ท้องถินแห่งชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

29 โครงการเทศกาลภาพยนต์ - เพือส่งเสริ มให้มีความรู ้ความเข้าใจ - นักเรี ยนนักศึกษาในเขต
ฤดูหนัง-ฤดูหนาว ครังที 4 ในศาสตร์เรื องภาพยนต์และส่งเสริ ม เทศบาลนครขอนแก่น
ทัศนคติทีดีต่อศิลปะภาพยนต์มากขึน - ประชาชนทัวไป

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

และเยาวชนทีรักการอ่านการ
เขียนได้มีเวทีในการแสดงออก
เขยนไดมเวทในการแสดงออก
และนําเสนอผลงานของตน
- ให้เมืองขอนแก่นมี
แหล่งพบปะของคนในเมือง
220,000

-

-

- ส่งเสริ มกิจการลูกเสื อ
ท้องถิน โดยเฉพาะเป็ นการ
รวมใจถวายความจงรักภักดี
และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

สํานักการศึกษา

40,000

-

-

- ได้ส่งเสริ มให้มีความรู ้
ความเข้าใจในศาสตร์เรื อง
ภาพยนต์และส่งเสริ มทัศนคติ

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- เพือให้นกั เรี ยนได้แสดงออกถึง
-นักเรี ยนในจังหวัดขอนแก่น
ศักยภาพทางด้านทักษะพืนฐานของ - ผูท้ ีสนใจตามความชอบ
การสอนศิลปะดนตรี และการถ่ายภาพ
- เพือเพิมประสิ ทธิภาพการเรี ยน
การสอน
- เพือให้นกั เรี ยนได้เข้าร่ วมประกวด
วาดภาพ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

ทีดีต่อศิลปะภาพยนต์มากขึน
- ไดใชสอภาพยนตพฒนา
ได้ใช้สือภาพยนต์พฒั นา
ศักยภาพการเรี ยนการสอน
อันจะนําไปสู่การบริ การวิชาการ
- สามารถสร้างเสริ มให้เข้าใจ
วัฒนธรรมภาพยนต์

- เพือใช้สือภาพยนต์พฒั นาศักยภาพ - นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
การเรี ยนการสอนอันจะนําไปส่การ มหาวิ
การเรยนการสอนอนจะนาไปสู
มหาวทยาลยขอนแกน
ทยาลัยขอนแก่น
บริ การวิชาการ
- เพือสร้างเสริ มให้เข้าใจ
วัฒนธรรมภาพยนต์

30 โครงการมหกรรมศิลปะ
ดนตรี และภาพถ่าย
ของนักเรี ยน

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

60,000

-

-

- นักเรี ยนในจังหวัดขอนแก่น สํานักการศึกษา
และกลุ่มผูท้ ีสนใจตามความ
ชอบและความถนัดของตนเอง
ได้แสดงออกถึงศักยภาพ
ทางด้านทักษะพืนฐานของ
การเรี ยนการสอนศิลปะ
- นักเรี ยนได้รับความรู ้จาก
การปฏิบตั ิงานจริ งได้อย่าง
้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

31 โครงการปั นจักรยานเฉลิม - เพือรวมพลังกันปั นจักรยานถวาย -สมาชิกเครื อข่ายผูร้ ักจักรยาน
พระกียรติ "ใจเดี
พระกยรต
ใจเดยวกน
ยวกัน เปนพระราชกุ
เป็ นพระราชกศลเนื
ศลเนองในวนเฉลม
องในวันเฉลิม
- เจาหนาท
เจ้าหน้าที พนั
พนกงาน
กงาน หน่
หนวยงาน
วยงาน
ปั นเพือพ่อหลวง"
พระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระ- ภาครัฐและเอกชน
เจ้าอยูห่ วั ครบรอบ 84 พรรษา
- นักเรี ยนและนักศึกษาที
- เพือรณรงค์ ส่งเสริ ม ชักชวนให้
ปั นจักรยานไปเรี ยน
ประชาชนหันมาร่ วมกันปั นจักรยาน - ประชาชนทัวไป ทังหมด
เพือลดภาวะโลกร้อน
จํานวน 1,000 คน

- เพือเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจ
32 โครงการการประชุม
วิชาการระดับชาติ เปิ ดโลก ความตระหนักรู ้ในการให้ความ
ออทิสติกครังที 6
ช่วยเหลือพัฒนาการจัดการศึกษาแก่
บุคคลออทิสติก
- เพือเพิมพูนความรู ้และทักษะ
ใหม่ๆในการให้ความช่วยเหลือ

- ผูบ้ ริ หารระดับสูงของสถาบัน
อุดมศึกษาทังรัฐและเอกชน
- คณะกรรมการภาคีเครื อข่าย
การดูแลบุคคลออทิสติกจังหวัด
ขอนแก่น
- ผูป้ กครองบุคคลออทิสติก

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
-

200,000

-

-

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

- จํานวนคนทีปั นจักรยานอย่าง สํานักการศึกษา
ต่อเนืองและจะปั นจักรยานเป็ น
ตอเนองและจะปนจกรยานเปน
ประจําเพิมขึน
- สุขภาพของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
- ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีส่วนร่ วม
ในการลดภาวะโลกร้อน
- เป็ นการประชาสัมพันธ์
สถานทีท่องเทียวในจังหวัด
- ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาได้รับความรู ้ สํานักการศึกษา
และทักษะในการช่วยเหลือ
พัฒนาและจัดการศึกษาสําหรับ
บุคคลออทิสติก
- ผูป้ กครองเด็กออทิสติกมี
ความรู ้ความเข้าใจในสิ ทธิและ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์
บุคคลออทิสติก
- เพอผกดนและกระตุ
เพือผักดันและกระต้นใหเกดการ
ให้เกิดการ
จัดการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสมสําหรับ
คนพิการ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ทังหมดจํานวน 300-350 คน

33 โครงการพัฒนาเครื อข่าย - เพือสร้างเคริ อข่ายครู ศิลปศึกษา
- ดําเนินการประชุมสัมนาวิชาการ 50,000
วิชาชีพครู ศิลปศึกษา(ม.ข.) ผ่านการประชุม สัมมนา แลกเปลียน จํานวน 1 ครัง
แนวคิดวิชาการทางศิลปศึกษา
-ดําเนินการอบรมการสร้างสรรค์
- เพือพัฒนาวิชาชีพครู ศิลปศึกษา
งานศิลปะ 1 ครัง
ผ่านการอบรมการสร้างสรรค์งาน
- ดําเนินการแสดงนิทรรศการ
ศิลปะและการแสดงนิทรรศการ
ผลงานศิลปะ
ผลงานศิลปะ

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

ประโยชน์ทีจะได้รับตาม
กฎหมายเกียวกับการพัฒนา
กฎหมายเกยวกบการพฒนา
และการศึกษาสําหรับบุคคล
ออทิสติก
-

-

- ได้สร้างเคริ อข่ายครู ศิลปศึกษา สํานักการศึกษา
ผ่านการประชุม สัมมนา
แลกเปลียนแนวคิดวิชาการทาง
ศิลปศึกษา
- ได้พฒั นาวิชาชีพครู ศิลป
ศึกษา ผ่านการอบรมการสร้าง
สรรค์งานศิลปะและการแสดง
นิทรรศการผลงานศิลปะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

34 โครงการการศึกษาพิเศษ - เพือให้นกั เรี ยนในโรงเรี ยนการ
- นักเรี ยนโรงเรี ยนมารี ยน์ ิรมล
มารี ยน์ ิรมล
มารยนรมล
ศึศกษาพเศษมารยนรมลไดมอาหารรบ
กษาพิเศษมารี ยน์ ิรมลได้มีอาหารรับ จานวน
จํานวน 84 คน
ประทานครบ 5 หมู่ตลอดปี การศึกษา
- เพือสร้างเสริ มและให้กาํ ลังใจ
คณะครู และบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน
พัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษใน
โรงเรี ยน
35 โครงการสร้างสังคมแห่ง - เพือสนับสนุนความร่ วมมือของ
การอ่าน
ครอบครัว ชุมชน ให้เติบโตขึนอย่าง
เต็มศักยภาพ
- เพือรณรงค์ให้ชุมชนและหน่วย
งานทีเกียวข้องตระหนักถึงความ
สําคัญของพัฒนาการศึกษาเด็ก
- เพือสนับสนุนและส่งเสริ มการ

- ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
55,000
-

3,892,400

-

-

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

- นักเรี ยนในโรงเรี ยนการศึกษา สํานักการศึกษา
พิเศษมารี ยน์ ิรมล มีมอาหาร
พเศษมารยนรมล
อาหาร
รับประทานครบ 5 หมู่ ตลอดปี
การศึกษา
- คณะครู และบุคลากรมีกาํ ลังใจ
ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็ม
ความสามารถ
- เด็กและเยาวชนในครอบครัว สํานักการศึกษา
ชุมชน ให้เติบโตขึนอย่างเต็ม
ศักยภาพ
- ชุมชนและหน่วยงานทีเกียว
ตระหนักถึงความสําคัญของ
พัฒนาการการศึกษาเด็กและ
เยาวชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

พัฒนาแหล่งทรัพยากรในการอ่าน
สําหรับเด็กและเยาวชน
สาหรบเดกและเยาวชน

36 โครงการศูนย์เยาวชนและ - เพือเป็ นกิจกรรมทางเลือกสําหรับ
ครอบครัวเทศบาลนคร เยาวชนและครอบครัว
ขอนแก่น
- เพือจัดกิจกรรมส่งเสริ มสันทนาการ
สําหรับเยาวชน
- เพือสร้างเครื อข่ายการศึกษาทาง
เลือกสําหรับเยาวชน

37 โครงการหนาวลมห่ม
เพลงบรรเลงช่วยน้อง
คลายหนาว

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

-เกิดการพัฒนาแหล่งทรัพยากร
ในการอ่านสําหรับเด็กและ
ในการอานสาหรบเดกและ
เยาวชน
- เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 2,000,000
เข้าร่ วมกิจกรรมจํานวน30,000คน
- ผูป้ กครองในเขตเทศบาลฯ
- ผูน้ าํ ชุมชนและกลุ่มอาสา
สมัครในชุมชน
- อาสาสมัครเยาวชนในเขต
เทศบาลฯและประชาชนทัวไป

- เพือเปิ ดโอกาสให้นกั ร้องนักดนตรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัด
ในเมืองขอนแก่นได้ร่วมกิจกรรมและ ใกล้เคียง
ร่ วมทําความดีเพือสังคม

50,000

-

-

- เป็ นกิจกรรมทางเลือกสําหรับ สํานักการศึกษา
เยาวชนและครอบครัว
- สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
สันทนาการสําหรับเยาวชน
- มีเครื อข่ายการศึกษาทางเลือก
สําหรับเยาวชนในเขตเทศบาลฯ

-

-

- สร้างการมีส่วร่ วมระหว่าง
คนทํางานภาคบันเทิงและ
ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- เพือช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผดู ้ อ้ ย
โอกาส ผูผ้ประสบภยหนาวในพนท
ระสบภัยหนาวในพืนที
ทุรกันดาร

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

- หน่วยงานประชาสังคมได้มี
โอกาสร่ วมกิจกรมด้วยกัน
โอกาสรวมกจกรมดวยกน

38 โครงการสอนภาษาอังกฤษ - เพือให้เด็กและเยาวชนได้มี
สําหรับเด็กในชุมชน
พืนฐานเกียวกับภาษอังกฤษ
บ้านเลขที 37
เพือการสื อสารในอนาคต
- เพือให้เด็กและเยาวชนในชุมชน
รู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

- เด็กและเยาวชนในชุมชน
บ้านเลขที 37 และชุมชน
ข้างเคียง จํานวน 100 คน
- ครู วิทยากร จํานวน 4 คน

75,000

-

-

- เด็กและเยาวชนมีทกั ษะด้าน
ภาษาอังกฤษ เพือการสื อสาร
เพิมมากขึน
- เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และสามารถ
นํามาใช้ในชีวติ ได้จริ ง

สํานักการศึกษา

39 โครงการส่งเสริ มการเรี ยน - เพือให้เด็กและเยาวชนรู ้จกั ใช้
รู ้แก่เด็กและเยาวชนชุมชน เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โนนชัย 1
- เพือส่งเสริ มทักษะ ความคิดริ เริ ม
สร้างสรรค์

- เด็กและเยาวชน ในชุมชน
โนนชัย 1 จํานวน 37 คน
- ครู สอนพิเศษวิชาคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษอังกฤษ

22,500

-

-

- เด็กและเยาวชนเกิดทักษะ
สํานักการศึกษา
การเรี ยนรู ้ มีความคิดริ เริ มสร้าง
สรรค์
- เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์
- เพือส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมใน
ชุชมชนและสั
มชนและสงคม
งคม
- เพือส่งเสริ มความรักสามัคคีใน
หมู่คณะ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จํานวน 3 คน

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

จริ ยธรรมทีงดงามขึน
- เกดความรกความสามคค
เกิดความรักความสามัคคี
ในหมู่คณะชุมชน สังคม

40 ห้องสมุดย่อยเพือพัฒนา - เพือเป็ นสถานทีให้เด็กและเยาวชน - เด็กและเยาวชน ผูป้ กครอง
เด็กในชุมชนเหล่านาดี 12 ประชาชน ได้ศึกษาหาความรู ้เพิมเติม ประธาน ในชุมชนเหล่านาดี 12
- เพือชักชวนให้เด็กมีนิสยั รักการอ่าน และชุมชนใกล้เคียง
และเห็นความสําคัญของการแสวงหา
ความรู ้จากแหล่งต่างๆอย่างต่อเนือง
และสามารถนําความรู ้มาพัฒนาตนเอง

15,000

-

-

- เด็ก เยาวชน และประชาชน
มีนิสยั รักการอ่าน
- เด็กรู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

สํานักการศึกษา

41 ห้องสมุดย่อยเพือพัฒนา - เพือเป็ นสถานทีให้เด็กและเยาวชน - เด็กและเยาวชน ผูป้ กครอง
เด็กในชุมชนสามเหลียม4 ประชาชน ได้ศึกษาหาความรู ้เพิมเติม ประธาน ในชุมชนเหล่านาดี 12
- เพือชักชวนให้เด็กมีนิสยั รักการอ่าน และชุมชนใกล้เคียง

5,000

-

-

- เด็ก เยาวชน และประชาชน
มีนิสยั รักการอ่าน
- เด็กรู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิด

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

และเห็นความสําคัญของการแสวงหา
ความร้จากแหลงตางๆอยางตอเนอง
ความรู
ากแหล่งต่างๆอย่างต่อเนือง
และสามารถนําความรู ้มาพัฒนาตนเอง
42 โครงการสอนความรู ้เพิม - เพือให้เด็กและเยาวชนรู ้จกั ใช้เวลา - เด็กและเยาวชน ในชุมชน
เติมเยาวชนในชุมชน
ว่างให้เกิดประโยชน์
จํานวน 30 คน
- เพือส่งเสริ มทักษะ ความคิด
ริ เริ มสร้างสรรค์
- เพือส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมใน
ชุมชนและสังคม
- เพือส่งเสริ มความรักสามัคคีใน
หมู่คณะ

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

ประโยชน์

35,000

-

-

- เด็กและเยาวชนเกิดทักษะ
สํานักการศึกษา
การเรี ยนรู ้ มีความคิดริ เริ มสร้าง
สรรค์
- เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม
จริ ยธรรมทีงดงามขึน
- เกิดความรักความสามัคคี
ในหมู่คณะชุมชน สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

43 การศึกษาตามอัธยาศัย
(บ้านหลังเรี ยน) ชุชมชน
(บานหลงเรยน)
มชน
สามเหลียม 3

- เพือให้เด็กและเยาวชนรู ้จกั ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เวลาวางใหเกดประโยชน
- เพือส่งเสริ มทักษะ ความคิด
ริ เริ มสร้างสรรค์
- เพือส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมใน
ชุมชนและสังคม
- เพือส่งเสริ มความรักสามัคคีใน
หมู่คณะ

- เด็กและเยาวชน ในชุมชน
จํานวน 120 คน เขารวมกจกรรม
จานวน
เข้าร่ วมกิจกรรม
ในสิ งทีตนชอบและต้องการ

44 โครงการอบรมเยาวชน
มุสลิมภาคฤดูร้อน
ประจําปี 2555

- เพือให้เด็กและเยาวชนมุสลิม
ได้มีความรู ้ ความเข้าใจและ
ซาบซึงในเรื องของศาสนาอิสลาม
- เพือให้เยาวชนมุสลิมใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และห่างไกล
ยาเสพติด

- เด็กและเยาวชน ในชุมชน
จํานวน 120 คน เข้าร่ วมกิจกรรม
ในสิ งทีตนชอบและต้องการ

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16,400
-

50,000

-

-

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

- เด็กและเยาวชนเกิดทักษะ
สํานักการศึกษา
การเรี ยนร้ มความคดรเรมสราง
การเรยนรู
มีความคิดริ เริ มสร้าง
สรรค์
- เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม
จริ ยธรรมทีงดงามขึน
- เกิดความรักความสามัคคี
ในหมู่คณะชุมชน สังคม

- เด็กและเยาวชนมุสลิมมีความ สํานักการศึกษา
รู ้ความเข้าใจและซาบซึงในเรื อง
ของศาสนอิสลาม
- เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม
จริ ยธรรมทีงดงามขึน
- เกิดความรักความสามัคคี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

ในหมู่คณะชุมชน สังคม

- เพือส่งเสริ มความรักสามัคคีใน
หม่คณะ
หมู
45 โครงการส่งเสริ มการศึกษา - เพืช่วยเหลือ ปกป้ อง คุม้ ครอง
สําหรับเด็กด้อยโอกาสของ เด็กและเยาวชนทีประสบภาวะ
มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก
ยากลําบาก
- เพือส่งเสริ มสนับสนุนและ
พิทกั ษ์สิทธิเด็ก ตามหลักว่าด้วย
สิ ทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
- เพือจัดการศึกษาให้กบั เด็ก
ตังแต่ปฐมวัยจนถึงระดับมัธยม
ศึกษา
46 โครงการบรรพชาสามเณร - เพือถวายเป็ นพระราชกุศล ใน
(วัดศรี นวล)
โอกาสมหามงคลทีพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริ ญ

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

- เด็กและเยาวชน ในชุมชน
จํานวน 120 คน เข้าร่ วมกิจกรรม
ในสิ งทีตนชอบและต้องการ

100,000

-

-

- เด็กและเยาวชนมุสลิมมีความ สํานักการศึกษา
รู ้ความเข้าใจและซาบซึงในเรื อง
ของศาสนอิสลาม
- เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม
จริ ยธรรมทีงดงามขึน
- เกิดความรักความสามัคคี
ในหมู่คณะชุมชน สังคม

- จัดบรรพชาสามเณร จํานวน
85 รู ป

30,000

-

-

- ได้ถวายเป็ นพระราชกุศล ใน สํานักการศึกษา
โอกาสมหามงคลทีพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริ ญ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

พระชนมายุ 84 พรรษา
- เพอเปดโอกาสใหเยาวชนชาย
เพือเปิ ดโอกาสให้เยาวชนชาย
ผูข้ าดโอกาสทางการศึกษาได้เข้า
มาศึกษาเล่าเรี ยนเต็มตามศักยภาพ
47 โครงการบรรพชาสามเณร - เพือปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
และอบรมเยาวชนภาคฤดู และค่านิยมทีดีงาม
ร้อน (วัดธาตุ)
- เพือส่งเสริ มความสามัคคีการเสี ย
สละระหว่างบ้าน วัด โรงเรี ยนและ
ชุมชน
- เพือส่งเสริ มศาสนทายาท ให้มี
โอกาสได้ศึกษาในระดับทีสูงขึน

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

พระชนมายุ 84 พรรษา
- เยาวชนชายผู
เยาวชนชายผ้ขาดโอกาสทาง
การศึกษาได้เข้ามาศึกษาเล่า
เรี ยนเต็มตามศักยภาพ
- จัดบรรพชาสามเณร จํานวน
85 รู ป

40,000

-

-

- ได้ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม สํานักการศึกษา
และค่านิยมทีดีงาม
- เป็ นการส่งเสริ มความสามัคคี
การเสี ยสละระหว่างบ้าน วัด
โรงเรี ยนและชุมชน
- เป็ นการส่งเสริ มศาสนทายาท
ให้มีโอกาสได้ศึกษาในระดับ
ทีสูงขึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

48 โครงการบรรพชาสามเณร - เพือปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
ภาคฤดร้รอน(วดหนองแวง
ภาคฤดู
อน(วัดหนองแวง และคานยมทดงาม
และค่านิยมทีดีงาม
พระอารามหลวง)
- เพือส่งเสริ มความสามัคคี
การเสี ยสละระหว่างบ้าน วัด
โรงเรี ยนและชุมชน
- เพือส่งเสริ มศาสนทายาท
ให้มีโอกาสได้ศึกษาในระดับ
ทีสูงขึน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- รับเยาวชนทีกําลังศึกษาอยูช่ นั
ป 4 - ม.6
ป.4
ม 6 จานวน
จํานวน 83 คน

49 โครงการค่ายรัฐประศาสน - เพือให้เกิดการมีส่วนร่ วมของนักศึก- - นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
ศาสตร์คิดเองทําเอง
ษาในการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ จํานวน 60 คน
ครังที 7
- เพือให้นกั ศึกษาได้มีประสบการณ์ -อาจารย์ทีปรึ กษา จํานวน 2 คน
จากการบริ หารโครงการและได้เรี ยนรู ้
การแก้ไขปั ญหาในการทํางาน
- เพือให้นกั ศึกษาได้ฝึกระบบการ

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
-

100,000

-

-

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

- ได้ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม สํานักการศึกษา
และค่านิยมทีดีงาม
และคานยมทดงาม
- เป็ นการส่งเสริ มความสามัคคี
การเสี ยสละระหว่างบ้าน วัด
โรงเรี ยนและชุมชน
- เป็ นการส่งเสริ มศาสนทายาท
ให้มีโอกาสได้ศึกษาในระดับ
ทีสูงขึน
- นักศึกษามีส่วนร่ วมในการ สํานักปลัดเทศบาล
บําเพ็ญสาธารณะประโยชน์
- นักศึกษามีประสบการณ์จาก
การบริ หารโครงการและได้เรี ยน
รู ้กระบวนการแก้ปัญหา
-นักศึกษามีประสบการณ์ในการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน และได้ฝึกระบบ
ความคิดและการทํางานอย่างเป็ นระบบ
ความคดและการทางานอยางเปนระบบ
-เพือสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
นักศึกษาภายในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
50 โครงการค่ายแสงส่องใจ - เพือให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์
(ครังที 1) ประจําปี 2554 ในการวางแผนการทํางานร่ วมกันและ
แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้
- เพือให้นกั ศึกษาได้นาํ ความรู ้ ทักษะ
และกระบวนการเรี ยนรู ้ไปใช้ในการ
จัดกิจกรรม
- เพือให้นกั ศึกษาได้ฝึกการทํางาน
ร่ วมกับชุมชน และเกิดสัมพันธภาพ
ทีดีต่อกัน

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

ทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนและได้ฝึก
ระบบความคิดและการทํางาน
ระบบความคดและการทางาน
อย่างเป็ นระบบ
4. นักศึกษาได้มีความรักสามัคคี
ในหมู่คณะ
-นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
จํานวน 100 คน
-นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านค้อ
ท่อนน้อยจํานวน 150 คน
-นักศึกษาเกิดทักษะและประสบ
การณ์ทาํ งานร่ วมกันเป็ นหมู่คณะ
และสามารถวางแผนการทํางาน
และแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้
-เพือให้นกั ศึกษาได้นาํ ความรู ้

10,000

-

-

-นักศึกษาได้รับประสบการณ์ สํานักปลัดเทศบาล
ในการวางแผนการทํางานร่ วม
กันและสามารถแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้าได้
- นักศึกษาสามารถนําความรู ้
ทักษะและกระบวนการเรี ยนรู ้
ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
- นักศึกษาได้ทาํ งานร่ วมกับ
ชุมชน และเกิดสัมพันธภาพทีดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์
- เพือให้นกั เรี ยนทีเข้าร่ วมโครงการ
เกิดทักษะและรับความร้ทีหลากหลาย
เกดทกษะและรบความรู
-เพือให้ชุมชนได้มีส่วนร่ วมในการ
จัดกิจกรรม และสร้างสัมพันธภาพ
ทีดีระหว่างนักเรี ยน นักศึกษา คณะ
ครู อาจารย์ และชาวบ้าน

51 โครงการ "ค่ายแสงเทียน - เพือมุ่งเน้นให้นกั ศึกษาเกิดทักษะ
สัญจร"ครังที 13 ประจําปี ทางด้านวิชาการและวิชาชีพครู เพิมพูน
การศึกษา 2554
ประสบการณ์วชิ าชีพครู ระหว่างเรี ยน
- เพือให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์
วางแผนการทํางานและร่ วมกันแก้ไข

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ทักษะ และกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนไปใช้ในการจัด
เรยนการสอนไปใชในการจด
กิจกรรมได้
- นักศึกษาได้ฝึกการทํางานนอก
สถานที และเป็ นการบําเพ็ญประ
โยชน์เพือสังคม
-นักศึกษาได้ฝึกการพัฒนาตนเอง
เพือสร้างเสริ มศึกยภาพแห่งการ
เป็ นครู ทีดีในอนาคต
-นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
ม.ขอนแก่นชันปี ที 1-4 จํานวน
120 คน
-นักเรี ยนชันประถมศึกษา
จํานวน 120 คน

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

ต่อกัน
- นกเรยนทเขารวมโครงการ
นักเรี ยนทีเข้าร่ วมโครงการ
ได้เกิดทักษะ และได้รับความรู ้ที
หลากหลาย
- คนในชุมชนได้มีส่วนร่ วมใน
การจัดกิจกรรม และสร้างสัม
พันธภาพทีดีระหว่างนักเรี ยน
นักศึกษา คณะครู อาจารย์
และชาวบ้าน
10,000

-

-

- นักศึกษาได้นาํ ความรู ้และ
สํานักปลัดเทศบาล
ทักษะกระบวนการในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนทีได้
เรี ยนรู ้ มาใช้ในโรงเรี ยน
-นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์
ปั ญหา
- เพอใหนกศกษาไดนาความรู
เพือให้นกั ศึกษาได้นาํ ความร้ทกษะ
กั ษะ
ของความเป็ นครู และกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนไปใช้
ในโรงเรี ยน
- เพือให้นกั ศึกษาได้แสวงหาความรู ้
ฝึ กกระบวนการทํางานนอกสถานที
ฝึ กการทํางานร่ วมกับชุมชนและฝึ ก
การบําเพ็ญกระโยชน์ต่อสังคม
- เพือให้ชาวค่ายได้ฝึกทักษะความ
สามัคคีการใช้ชีวติ อยูร่ ่ วมกัน และการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถินอย่างรู ้คุณค่า

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การ
ทํางานเป็ นทีม การวางแผนงาน
ทางานเปนทม
ร่ วมกันและการแก้ไขปั ญหา
-นักศึกษาได้นาํ ความรู ้ทกั ษะและ
เรี ยนการสอนไปประยุกต์ใช้ใน
การทํากิจกรรมการเรี ยนการสอน
ในโรงเรี ยน
-นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการ
ทํางานนอกสถานที
-นักศึกษาได้ฝึกการบําเพ็ญประโยชน์เพือส่วนรวม
-นักศึกษาได้ฝึกพัฒนาตนเอง
เพือสร้างศักยภาพแห่งการเป็ น
ครู ทีดีในอนาคต

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
การวางแผนการทํางานร่ วมกัน
และการแก้ไขปั ญหา
และการแกไขปญหา
-นักศึกษาได้ฝึกการปฏิบตั ิการ
ทํางานร่ วมกับชุมชนสิ งแวดล้อม
ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
-นักศึกษาได้แสวงหาความรู ้
และฝึ กกระบวนการนอกสถานที
- นักศึกษาและนักเรี ยนได้เรี ยน
รู ้การใช้ชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ืนในค่าย
- นักศึกษาและนักเรี ยนได้ฝึก
กระบวนการ การเป็ นผูน้ าํ และ
ผูต้ ามทีดี
- นักเรี ยนได้ฝึกการเรี ยนรู ้ที
หลากหลาย

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

52 โครงการศิลปะกับชุมชน - เพือเป็ นการเผยแพร่ ความรู ้ ความ
(วาดเส้นพืนฐาน)
(วาดเสนพนฐาน)
เขาใจในคุ
เข้
าใจในคณค่
ณคาศลปะแกสาธารณชน
าศิลปะแก่สาธารณชน
- เพือเป็ นการเผยแพร่ ชือเสี ยงของ
สายวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-ประชาชนผูส้ นใจทัวไป
จํานวน 60 คน (อายุ
จานวน
(อาย 18 ปขนไป)
ปี ขึนไป)

53 โครงการปฏิบตั ิการศิลปะ - เพือให้เกิดความร่ วมมือเชิง
นานาชาติ
สร้างสรรค์ระหว่างองค์กรและ
เผยแพร่ ความรู ้แก่ประชาชน
2.เกิดความสามัคคีระหว่างองค์กร

ศิลปิ นไทยต่างชาติ เช่นจีน ญีปุ่ น
เกาหลี อินโดนีเซียและเวียตนาม
และประชาชนทัวไป

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
-

270,000

-

-

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

- ประชาชนผูส้ นใจทัวไปได้รับ สํานักปลัดเทศบาล
ความร้และความเข้
ความรู
ละความเขาใจในคุ
าใจในคณค่
ณคาา
ของศิลปะ
- สายวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และศูนย์เยาวชนและ
ครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่น
เป็ นทีรู ้จกั ต่อสาธารณชน
- เกิดเครื อข่ายความร่ วมมือ
ระดับชาติ
- เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ใน
คุณค่าศิลปะ
- เกิดความสามัคคีระหว่าง
องค์กร

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

54 โครงการร่ วมมือประติมา - เพือนําความรู ้ไปสร้างสรรค์ผลงาน นักศึกษาและคณาจารย์จาก 8
กรรมกับชมชน
กรรมกบชุ
มชน 8 สถาบน
สถาบัน ประตมากรรมกบชุ
ประติมากรรมกับชมชนและเผยแพร่
มชนและเผยแพร สถาบนการศกษาและนกศกษา
สถาบันการศึกษาและนักศึกษา
สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55 ค่าก่อสร้างระบบประปา เพือจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา
ถังเก็บนําสูงทรงแชมเปญ ถึงเก็บนําสูงทรงแชมเปญ
เพือสร้างอาคารปั มนําและถังเก็บ
นําบนดิน
เพือเชือมระบบประปาจ่ายนําให้
เพียงพอต่อการบริ หารจัดการนํา
ภายในโรงเรี ยน

ก่อสร้างระบบประปาถังเก็บนํา
สูงทรงแชมเปญ ดังนี
1. งานถังเก็บนําสูงทรงแชมเปญ
2. งานอาคารปั มนําและถังเก็บ
นําบนดิน
3. งานระบบประปา
4. งานระบบไฟฟ้ า

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
-

640,080

-

-

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

- ก่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ สํานักปลัดเทศบาล
ชํานาญในการสร้างสรรค์ศิลปะ
ชานาญในการสรางสรรคศลปะ
มากขึน
- เกิดความสามัคคี
ได้ระบบประปาถังเก็บนําสูง
ทรงแชมเปญ สําหรับเก็บนํา
และการถ่ายนําให้เพียงพอต่อ
การบริ หารจัดการนําภายใน
โรงเรี ยน

โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านโนนทัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนและปฎิรูปการศึกษา
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึนและคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

56 ค่าปูพืนกระเบือง อาคาร 4 เพือให้พืนอาคารเรี ยนและห้องเรี ยน
สวยงามสะดวกต่อการทําความสะอาด
สวยงามสะดวกตอการทาความสะอาด
ป้ องกันฝุ่ นปูนจากพืนทีเป็ นอันตราย
อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ
เพิมแสงสว่างให้กบั ห้องเรี ยน
และมีพืนทีในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนแบบกลุ่มเพิมขึน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปูพืนกระเบืองเคลือบเซรามิก
เกรด A ชนลาง,ชน
ชันล่าง ชัน 2 - 4 พนท
พืนที
ไม่นอ้ ยกว่า 2,000 ตารางเมตร
ตารางเมตรละ 360 บาท เป็ นเงิน
720,000 บาท

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
720,000
-

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

- นักเรี ยนและบุคลากรใน
โรงเรี ยนเทศบาล
โรงเรี ยนปราศจากฝ่ นนปน
โรงเรยนปราศจากฝุ
ปูน
บ้านตมม
บานตู
ทีมีผลต่อระบบทางเดิน
หายใจ
- ภูมิทศั น์อาคารเรี ยนและ
ห้องเรี ยนสวยงาม
-แสงสว่างในห้องเรี ยนเพิมขึน

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์ สิน
เป้ าประสงค์ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
งบประมาณและทีมา
เป้ าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างปรับปรุ ง เพือให้ประชาชนมีความปลอดภัย
แก้ไขจุดเสี ยงซอยมะลิ- ในชีวติ และทรัพย์สิน
ั ์ 3 บรเวณสแยกหนา
วลย
ิ
ี
้
โรงแรมออคิด

2 โครงการก่อสร้างติดตัง เพือให้ประชาชนมีความปลอดภัย
ระบบไฟฟ้ าส่องสว่าง ในชีวติ และทรัพย์สิน
ถนนหน้าแฟลตตํารวจ
(ช่วงจากซอยศรี มารัตน์
26ไปทางทิศเหนือถึง
ซอยหน้าหมู่บา้ นชุมชน
ตะวันใหม่)

ทําการติดตังสัญญาณไฟกระพริ บ
ติดตังป้ ายเครื องหมายจราจร
ตดตงหมุ
ิ ั ดจราจร และทาสตเสน
ี ี ้

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

250,000

-

-

เพือแก้ไขปั ญหาระบบ
การจราจรภายในเขต
เทศบาลนครขอนแกน่

สํานักการช่าง

92,600

-

-

เพือแก้ไขปั ญหาระบบการ
จราจรภายในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น

สํานักการช่าง

บริ เวณจุดเสี ยงบริ เวณสี แยกหน้า
โรงแรมออคิด ตามแบบเทศบาล
นครขอนแก่น
ติดตังกิงดวงโคม พร้อมโคมไฟ
โซเดียมไลท์ ขนาด 250 วัตต์
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 20 จุด
จากถนนหน้าแฟลตตํารวจ (ช่วง
จากซอยศรี มารัตน์ 26ไปทางทิศ
เหนือ ถึงซอยหน้าหมู่บา้ นชุมชน
ตะวันใหม่) ตามแบบเทศบาล
นครขอนแก่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
งบประมาณและทีมา
เป้ าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท) (บาท)
3 โครงการจักรยานมอบรัก - เพือรณรงค์ส่งเสริ มชักชวนให้มอบ -กลุ่ม/ชมรม ผูร้ ักการปั นจักรยาน
4,000
ต้านเอดส์
ความรักกับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ในจังหวัดขอนแก่น ทีปั น
และรักสามัคคี
และรกสามคค
จักรยานออกกําลังกายเป็ นประจํา
จกรยานออกกาลงกายเปนประจา
- เพือรณรงค์ส่งเสริ มชักชวนให้
-เจ้าหน้าที พนักงาน หน่วยงาน
ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น
ภาครัฐและเอกชน
ตระหนักถึงภัยจากการมีเพศสัมพันธ์ -นักเรี ยนและนักศึกษา
โดยไม่มีการป้ องกันเตรี ยมพร้อมและ -ประชาชนทัวไป
การคุมกําเนิด
- เพือรวมพลังร่ วมปั นจักรยานลด
ภาวะโลกร้อน ประหยัดนํามันเชือ
เพลิง ลดมลพิษในอากาศเป็ นพระ
ราชกุศล เนืองในวันมหามงคลวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั วันที 5 ธ.ค.54
- กระตุน้ ให้ผใู ้ ช้รถบนท้องถนนช่วย
กันระวังรถจักรยาน

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
-ประชาชนในจังหวัดขอน
แก่นตระหนักการใช้ถุง
ยางอนามัยอย่างถกต้
ยางอนามยอยางถู
กตองเพอ
องเพือ
ป้ องกันการติดเชือโรคจาก
การมีเพศสัมพันธ์ซึงทําให้
เกิดโรคร้าย

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
งบประมาณและทีมา
เป้ าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท) (บาท)
- เพือออกกําลังกาย สร้างภูมิคุม้ กัน
รักษาสุขภาพให้แข็งแรง
- เพอเปนการประชาสมพนธสถานท
เพือเป็ นการประชาสัมพันธ์สถานที
สําคัญและท่องเทียวในจังหวัด
ขอนแก่น
- เพือร่ วมทําบุญและบริ จาคเงินช่วยเหลือผูต้ ิดเชือเอดส์ ในขอนแก่น
4 โครงการวันปลอดรถ
- เพือรณรงค์ส่งเสริ มชักชวนให้
ประจําปี 2555(car free day) ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น
ร่ วมปั นจักรยานลดโลกร้อน
- เพือรวมพลังกันปั นจักรยาน ถวาย
เป็ นพระราชกุศล เนืองในวันมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84
พรรษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูห่ วั

-กลุ่ม/ชมรม ผูร้ ักการปั นจักรยาน
ในจังหวัดขอนแก่นทีปั นจักรยาน
ออกกําลังกายเป็ นประจํา
-เจ้าหน้าที พนักงาน หน่วยงานะ
ภาครัฐและเอกชนทีปั นจักรยาน
ไปทํางาน หรื อปั นจักรยาน
เพือออกกําลังกาย
-นักเรี ยนนักศึกษาทีปั นจักรยาน

20,000

-

-

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

- ประชาชนตระหนักและลด สํานักปลัดเทศบาล
กิจกรรมทีจะก่อให้เกิดก๊าชที
เป็ นสาเหตุก่อให้เกิดภาวะ
โลกร้อน การปรับเปลียน
พฤติกรรมมาใช้จกั รยานใน
กิจกรรมต่างๆ ทีเอืออํานวย
ในการประหยัดพลังงานเชือ
เพลิงลดภาวะโลกร้อนและ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
งบประมาณและทีมา
เป้ าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
- กระตุน้ ให้ผใู ้ ช้รถยนต์บนท้องถนน ไปเรี ยนหนังสื อหรื อปั นจักรยาน
เป็ นการออกกําลังกายให้
ช่วยกันระวังรถจักรยาน
เพือออกกําลังกาย
สุขภาพแข็งแรง
- เพอเปนการออกกาลงกาย
เพือเป็ นการออกกําลังกาย รัรกษา
กษา
-ประชาชนทั
ประชาชนทวไปทปนจกรยาน
วไปทีปั นจักรยาน
สุขภาพให้แข็งแรง และลดพลังงาน เพือการท่องเทียวและออก
เชือเพลิง
กําลังกาย
- เพือประชาสัมพันธ์สถานทีสําคัญ
และสถานทีท่องเทียวในจ.ขอนแก่น
5 โครงการจักรยานล้อเดียว - เพือรณรงค์ส่งเสริ มชักชวนให้
พาเทียวพระธาตุขามแก่น ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นร่ วมปั น
ปี 3
จักรยานลดภาวะโลกร้อนประหยัด
นํามันเชือเพลิง ลดมลพิษในอากาศ
- เพือรวมพลังกันปั นจักรยาน ถวาย
เป็ นพระราชกุศล เนืองในวัน
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84
พรรษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้า

-กลุ่ม/ชมรม ผูร้ ักการปั นจักรยาน
ในจักรยานในจังหวัดขอนแก่น
ทีปั นจักรยานออกกําลังกาย
เป็ นประจํา
-เจ้าหน้าที พนักงาน หน่วยงานะ
ภาครัฐและเอกชนทีปั นจักรยาน
ไปทํางาน หรื อปั นจักรยาน
เพือออกกําลังกาย

13,700

-

-

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

-ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น สํานักปลัดเทศบาล
ตระหนักและลดกิจกรรมทีจะ
ก่อให้เกิดก๊าซทีเป็ นสาเหตุก่อ
ให้เกิดภาวะโลกร้อน การปรับ
เปลียนพฤติกรรมมาใช้จกั รยาน
ในกิจกรรมต่างๆ ทีเอืออํานวย
ลดมลพิษทางอากาศ และทําให้
สุขภาพแข็งแรง พร้อมทังขอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
งบประมาณและทีมา
เป้ าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
อยูห่ วั วันที 5 ธันวามหาราช 2554
-นักเรี ยนนักศึกษาทีปั นจักรยาน
เชิญร่ วมทําบุญและนมัสการ
- กระตุน้ ให้ผใู ้ ช้รถยนต์บนท้องถนน ไปเรี ยนหนังสื อหรื อปั นจักรยาน
สักการะพระธาตุขามแก่น
ช่วยกันระวังรถจักรยาน
ชวยกนระวงรถจกรยาน
เพือออกกําลังกาย
เพอออกกาลงกาย
- เพือเป็ นการออกกําลังกาย รักษา
-ประชาชนทัวไปทีปั นจักรยาน
สุขภาพให้แข็งแรง
เพือการท่องเทียวและออก
- เพือเป็ นการประชาสัมพันธ์สถานที กําลังกาย
สําคัญและท่องเทียวในจังหวัด
ขอนแก่น
- เพือร่ วมทําบุญและนมัสการ
สักการะพระธาตุขามแก่น
6 โครงการติดตังกล้องวงจร - เพือลดการก่ออาชญากรรมและ
ปิ ดCCTVจํานวน
เหตุร้าย
1,000จุด
- เพือให้ประชาชนมันใจและร่ วม
สร้างเมืองให้น่าอยู่

ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น ได้มีส่วนร่ วมในการ
ดูแลรักษาเมือง

3,500,000

-

-

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

ประชาชนมีความปลอดภัยใน สํานักปลัดเทศบาล
ทรัพย์สินและชีวติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
งบประมาณและทีมา
เป้ าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท) (บาท)
7 โครงการติดตังกล้อง
- เพือสร้างความเชือมันให้แก่
พืนทีสําคัญๆ ในเขตเทศบาล
900,000
วงจรปิ ด CCTVแบบไร้สาย ประชาชนและนักท่องเทียวในการ
นครขอนแก่น
รักษาความปลอดภัยในชีวติ ร่ างกาย
รกษาความปลอดภยในชวตรางกาย
และทรัพย์สิน
- เพือใช้เป็ นเครื องมือในการป้ องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม
- เพือใช้เป็ นหลักฐานและตรวจสอบ
หากเกิดเหตุอาชญากรรม หรื อเหตุที
ต้องสงสัยขึนในพืนทีบริ เวณจัดงาน
- เพือเฝ้ าระวังเหตุร้ายและนําไปสู่
ความช่วยเหลือแก่ผปู ้ ระสบเหตุ
ได้อย่างทันท่วงที
8 โครงการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น

- เพือให้สามารถเอาชนะยาเสพติด
ได้อย่างยังยืน และการเฝ้ าระวังทีมี
ประสิ ทธิภาพ

- ผูค้ า้ /ผูจ้ าํ หน่ายยาเสพติดที
หลงเหลืออยูไ่ ด้รับการลงโทษ
ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

100,000

-

-

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

- เขตเทศบาลนครขอนแก่นมี สํานักปลัดเทศบาล
เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย
ทีทันสมัยและสนับสนนการ
ททนสมยและสนบสนุ
นการ
ปฏิบตั ิหน้าทีของเจ้าหน้าทีตํารวจ

- ประชาชนและนักท่องเทียว
มีความมันใจในความปลอดภัย
ในชีวติ ร่ างกาย และทรัพย์สิน
- เป็ นเครื องมือในการบริ หาร
จัดการเหตุการณ์ทีเกิดขึนได้
ทันท่วงที สามารถเรี ยกดู
เหตุการณ์ เพือบัญชาการ

- ประชาชนมากกว่าร้อยละ 90 สํานักปลัดเทศบาล
มีความพอใจเกิดความเชือมัน
ตระหนักในปั ญหายาเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
งบประมาณและทีมา
เป้ าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท) (บาท)
- ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนทัวไป - ผูเ้ สพ/ผูต้ ิดยาเสพติดทังผูต้ ิดซํา
เกิดเป็ นพลังแผ่นดิน
และผูต้ ิดรายใหม่เข้าสู่กระบวน
- เพอเสรมสรางความเขมแขงของ
เพือเสริ มสร้างความเข้มแข็งของ การบาบดรกษาใหครบถวน
การบําบัดรักษาให้ครบถ้วน และ
ครอบครัวหมู่บา้ น/ชุมชน
สามารถดํารงชีวติ ได้อย่างปกติสุข
- เพือติดตามช่วยเหลือผูต้ ิดยาเสพติด ในสังคม
ให้ได้รับการบําบัดทีเหมาะสมสามารถ - ผูน้ าํ /แกนนํา/ผูป้ ระสานพลัง
กลับมาใช้ชีวติ ในสังคมอย่างปกติสุข แผ่นตินมีความเข้มแข็งและยังยืน
- ส่งเสริ มกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ในการเอาชนะยาเสพติด
ต่างๆ ทีเกียวข้องกับยาเสพติดให้
- หมู่บา้ น/ชุมชน มีความเข้มแข็ง
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิ ท- มีกลไกการเฝ้ าระวังและสามารถ
ธิภาพอันจะส่งผลต่อการป้ องกันและ รักษาสถานภาพไม่ให้ปัญหา
แก้ไขปั ญหายาเสพติดในภาพรวม
ยาเสพติดหวนกลับมารุ นแรง
- เพือดําเนินการเกียวกับการจัด
- เด็ก/เยาวชน ทังในสถานศึกษา
ระเบียบสังคมต่างๆ
และนอกสถานศึกษาได้รับการ
- เพือจัดกิจกรรมเสริ มสร้างความ
พัฒนา มีความเข้มแข็ง มีภูมิ
มันคงความเป็ นปรึ กแผ่นสถาบัน
คุม้ กันห่างไกลยาเสพติด

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
และเข้าร่ วมในการต่อสูก้ บั
ปั ญหายาเสพติดของจังหวัด
-ผ้ผูเสพ/ผู
สพ/ผ้ติดยาเสพตด
ดยาเสพติด ทัทงระบบ
งระบบ
สมัครใจ และระบบบังคับบําบัด
ได้รับการบําบัดรักษาและติดตาม
ช่วยเหลือ ดูแลและพัฒนาอย่าง
ทัวถึงมีอาชีพ มีงานทํา มีรายได้
เพียงพอทีจะดํารงชีวติ อย่าง
ปกติสุข
- ผูค้ า้ /ผูผ้ ลิต/ผูน้ าํ เข้ายาเสพติด
ทีหลงเหลืออยูถ่ ูกขยายผล
ดําเนินคดี หรื อถูกตรวจสอบ
ทรัพย์สินโดยเฉพาะผูค้ า้
ยาเสพติดรายสําคัญและผูค้ า้
ยาเสพติดตามหมายจับ
- พืนทีแพร่ ระบาด/ชุมชนทีมี

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เป้ าประสงค์ (Goal) : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
งบประมาณและทีมา
เป้ าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท) (บาท)
สําคัญของชาติ
ปั ญหาและแหล่งมัวสุ มได้รับการ
แก้ไขมีกลไกและระบบการ
เฝ้ าระวังทีเข้มแข็ง มีมหมู
เฝาระวงทเขมแขง
หม่บาน/
า้ น/
ชุมชนเข้มแข็งเป็ นต้นแบบนํา
ร่ องมากกว่าร้อยละ 90
-สถานศึกษา/สถานประกอบการ
มีความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพ
ติดมีแกนนําเฝ้ าระวังปั ญหายา
เสพติดทีมีคุณภาพตามสัดส่วน
จํานวนทีตามกําหนด
9 โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอล ต้านยาเสพติด
ครังที 3

- เพือให้เกิดความสามัคคีในชุมชน
- เพือส่งเสริ มการออกกําลังกาย

ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น ได้ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา

20,000

-

-

- เกิดความสามัคคีในระหว่าง สํานักปลัดเทศบาล
ชุมชน
- ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพการให้ บริการ
ด้ านสาธารณสุ ขและคุณภาพชีวติ
เป้ าประสงค์ : มีสถานบริการสาธารณสุ ขและอัตราป่ วยลดลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการให้บริ การด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีสถานบริ การสาธารณสุขและอัตราป่ วยลดลง

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมตรวจ
สุขภาพพนักงานและ
ชุมชนเก็บขนขยะ

- เพือให้บริ การตรวจสุุขภาพ
แก่พนักงานและชุมชนทีปฏิบตั ิ
หน้าทีเก็บขนขยะ ของ
เทศบาลนครขอนแก่นซึงเป็ น
กลุ่มเสี ยงทีสัมผัสโรคต่างๆ
- เพือให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ได้รับการดูแลสุขภาพทําให้
การเจ็บป่ วยลดลง

- ตรวจสุุขภาพประจําปี ให้กบั
ผูป้ ฏิบตั ิงานเก็บขนขยะ
พนักงานเทศบาล 90 คน และ
พนักงานชุมชน 24 คน
งบประมาณ
114 คน * 2,700 บาท =307,800

2 โครงการสอนเทนนิส
เยาวชนไทยในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น
ในระดับขันพืนฐาน
สู่ระดับอาชีพ

- สร้างนิสยั ให้แก่เยาชนไทยในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น ให้รักการ
ออกกําลังกาย
- เพือเสริ มสร้างสุขภาพให้แข็งแรง
ลดภาระให้กบั การประกันสุขภาพ

- ผูเ้ รี ยนเฉลีย 4-10 คนต่อครู สอน
เทนนิส 1 คน (ใน 1 ชม.ครู ผสู ้ อน
เทนนิส 2 คน จะรับผูเ้ รี ยนได้
เฉลียสูงสุด 20 คน ต่อ 1 กลุ่ม)
- จัดการเรี ยนการสอนเทนนิส

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
307,800
307,800 307,800 - ผูปู ้ ฏฏิบตั ิงานได้รับการ
ดูแลคัดกรองสุขภาพทําให้
การเจ็บป่ วยลดลงและได้รับ
บริ การได้อย่างมีประ
สิ ทธิภาพ

75,000

-

-

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักการสาธารณสุุขฯ

- เยาวชนไทยในเขตเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
นครขอนแก่น สนใจในการ
ออกกําลังกายด้วยการเล่น
เทนนิส
- มีนกั เทนนิสในเขตเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการให้บริ การด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีสถานบริ การสาธารณสุขและอัตราป่ วยลดลง

ที

โครงการ

3 นครขอนแก่นเทควันโด
แชมป์ เปี ยนชิพ ครังที 2

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- สร้างนักกีฬาเทนนิสในระดับขัน
ต่างๆ ตังแต่นกั เทนนิสตัวแทน
โรงเรี ยน ตัวแทนจังหวัดตัวแทน
เยาวชนแห่งชาติ

เริ มตังแต่ในระดับขันพืนฐาน
ฐ
จนถึงระดับเทนนิสอาชีพ

- เพือส่งเสริ มสุขภาพทางด้าน
ร่ างกายให้แข็งแรง และจิตใจที
เข้มแข็งโดยผ่านการแข่งขันกีฬา
- เพือพัฒนานักกีฬาเทควันโดใน
จังหวัดขอนแก่น ให้มีเวทีในการ
แข่งขันมากขึน
- เพือสนับสนุนให้เยาวชนไทยใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่เกียว
ข้องกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ

- เยาวชนอายุตงแต่
ั 6-18 ปี
-ประชาชนทัวไป
-ร้านค้า โรงแรม และสถานทีท่อง
เทียวในจังหวัดขอนแก่น

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

นครขอนแก่น เข้าร่ วมการ
แข่งขันในรายการต่างๆ และ
พัฒนาฝี มือตนเองให้ดีขึนต่อ
เนืองไปจนถึงระดับอาชีพ
100,000

-

-

- ทําให้เยาวชนมีสุขภาพทาง สํานักปลัดเทศบาล
ด้านร่ างกายทีแข็งแรง มีจิตใจ
ทีกล้าหาญกล้าตัดสิ นใจ
- ทําให้นกั กีฬาเทควันโดใน
จังหวัดขอนแก่นพัฒนาความ
สามารถ และประสบการณ์
ในการแข่งขัน
- ทําให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์โดยผ่านกีฬา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการให้บริ การด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีสถานบริ การสาธารณสุขและอัตราป่ วยลดลง

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- เพือส่งเสริ มเศรษฐกิ
ฐ จการค้าและ
การท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น

4 โครงการใจเดียวกันปั น
เพือพ่อหลวง

- เพือถวายเป็ นพระราชกุศล เนือง
ในวันมหามงคล วันเฉลิมพระชน
มพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูห่ วั วันที 5 ธันวาคม 2554
- เพือรณรงค์ ส่งเสริ ม ชักชวน ให้
ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นร่ วม
กันปั นจักรยานลดภาวะโลกร้อนใจ
กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนือง

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

ทังยังห่างไกลจากยาเสพติด
และอบายมุขต่างๆ
- ทําให้เกิดประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกิจการค้าและการ
ท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น
- กลุ่ม/ชมรม สมาชิกเครื อข่าย
ผูร้ ักการปั นจักรยานในจังหวัด
ขอนแก่น ทีปั นจักรยานออก
กําลังกายเป็ นประจํา
- เจ้าหน้าที พนักงาน หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนทีปั นจักรยาน
ไปทํางานหรื อปั นจักรยานเพือ
ออกกําลังกาย

50,000

-

-

- จํานวนผูป้ ั นจักรยานอย่าง สํานักปลัดเทศบาล
ต่อเนืองและปั นเป็ นประจํา
เพิมขึน
-สุขภาพของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการดีขึน
- ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีส่วนร่ วม
ในการลดภาวะโลกร้อน ลด
การใช้พลังงานเชือเพลิง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการให้บริ การด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีสถานบริ การสาธารณสุขและอัตราป่ วยลดลง

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- เพือออกกําลังกาย รักษาสุุขภาพ
- ประชาชนทัวไป
ร่ างกายให้แข็งแรง อีกทังประชา
- นักปั นจักรยานหรื อนักท่อง
สัมพันธ์ให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจาก
เทียวจากจังหวัดต่างๆ ทัวประเทศ
ต่างถินได้รู้จกั สถานทีท่องเทียว
ร่ วมกิจกรรม
สถานทีสําคัญจังหวัดขอนแก่น
ให้เป็ นทีแพร่ หลาย
- เพือเป็ นการประชาสัมพันธ์สถาน
ทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น
-ประชาชนทัวไปจากจังหวัด
ต่างๆ เข้าร่ วมกิจกรรมมากขึน
5 โครงการสัตว์เลียงโลก

- เพือส่งเสริ มให้ประชาชนรักและ
เอาใจใส่ต่อสัตว์เลียงและมีความรู ้
ในการเลียงสัตว์ทีถูกต้อง

ประชาชนผูเ้ ลียงสัตว์และผูท้ ี
สนใจ คณาจารย์นกั ศึกษา บริ ษทั
คลินิกเอกชนและหน่วยงานอืนๆ

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

- พลังประชาชนทีเข้าร่ วม
โครงการปั นจักรยานเพือถวาย
เป็ นพระราชกุศลแด่ในหลวง
- หน่วยงาน/องค์กร ทีให้การ
สนับสนุนงบประมาณ ได้รับ
ภาพลักษ์ทีดีจากสังคมในการ
ร่ วมรณรงค์ส่งเสริ มการลด
ภาวะโลกร้อน
-เป็ นการประชาสัมพันธ์สถาน
ทีเทียว
30,000

-

-

- ประชาชนรักและเอาใจใส่
สัตว์มากขึน
- เจ้าของสัตว์ได้รับความรู ้

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการให้บริ การด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีสถานบริ การสาธารณสุขและอัตราป่ วยลดลง

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

มากขึน

6 โครงการวันไตโลก

- เพือเผยแพร่ ความรู ้เกียวกับโรคไต ประชาชนทัวไป
ให้ประชาชน
- เพือกระตุน้ ผูม้ ีปัจจัยเสี ยงให้
ในใจดูแลตนเอง
-เพือให้ขอ้ มูลเกียวกับการบริ จาคไต

40,000

-

-

- ประชาชนมีความรู ้ความเข้า สํานักปลัดเทศบาล
ใจเกียวกับโรคไตและตืนตัว
ในการป้ องกันตนเอง
- ชะลออัตราการเกิดภาวะ
ไตเสื อม

7 ชมรมผูร้ ักสุขภาพ
เทศบาลนครขอนแก่น

- เพือสร้างความสามัคคีและสร้าง
กิจกรรมเรี ยนรู ้
- กระตุน้ ให้สมาชิกรักการ
ออกกําลังกาย

33,000

-

-

- สมาชิกมีความตืนตัว
ออกกําลังกาย
- ชะลอการเจ็บป่ วยโรคได้
หลายชนิด

ผูส้ ูงอายุไม่นอ้ ยกว่า 2,000 คน

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการให้บริ การด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีสถานบริ การสาธารณสุขและอัตราป่ วยลดลง

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ : การสร้ างสั งคมเอืออาทร
เป้ าประสงค์ : ผู้ด้อยโอกาสในสั งคมสามารถเข้ าถึงบริการสาธารณะ
ครอบคลุมและทัวถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ดว้ ยการพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ : สร้างสังคมเอืออาทร
เป้ าประสงค์ (Goal) : ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมสามารถเข้าถึงบริ การสาธารณะครอบคลุมและทัวถึง
งบประมาณและทีมา
เป้ าหมาย
ที
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการคนขอนแก่นไม่ - เพือช่วยเหลือผูไ้ ร้โอกาสในโรงเรี ยนในสังกัดทัง 11 โรง
440,000 440,000 440,000
ทอดทิงกันภาคสนาม
เขตเทศบาลนครขอนแก่น เป็ นเจ้าภาพในการดําเนินการ
(โรงเรี ยนในสังกัด 11โรง) - เพอสรางขวญและกาลง
(โรงเรยนในสงกด
เพือสร้างขวัญและกําลัง ดาเนนการ
ดําเนินการ
ใจให้ผดู ้ อ้ ยโอกาส (คน
ขอนแก่นไม่ทอดทิงกัน)

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

- ผูด้ อ้ ยโอกาสในเขต
สํานักการศึกษา
เทศบาลได้รับการช่วยเหลือ
- คุคณภาพชี
ณภาพชวตของคนใน
วติ ของคนใน
สังคมดีขึน

พันธกิจที 3
การเพิมศักยภาพในการแข่ งขันทางเศรษฐกิจ

สารบัญโครงการ

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : การเร่ งรัดการจัดการนําท่วมให้มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์ (Goal) : ลดปั ญหานําท่วมขังบนพืนผิวจราจร
ที
โครงการ
1 โครงการปรับปรุ งระบบระบายนํา ท่อระบายนํา ถนนรอบบึงแก่นนคร
จากช่วงหลังวัดกลางถึงหมู่บา้ นพิมานชล2(1ฝัง)
2 โครงการปรับปรุ งระบบระบายนํา ท่อระบายนํา ถนนศรี จนั ทร์จากหน้า
สถานีทดลองพันธุ์ขา้ วถึงสุดเขตเทศบาล(ทัง2ฝัง)
3 โครงการปรับปรุ งระบบระบายนํา ท่อระบายนํา ซอยสวัสดีจากแยกถนน
ศิลปสนิทถึงหลังบริ ษทั ไทยประกัน(ทังสองฝัง)

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักการช่าง

หน้ า
90

สํานักการช่าง

90

สํานักการช่าง

90

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
งเมือง
ยุทุ ธศาสตร์ : การเร่ งรัดปรับปรุุ งโครงสร้างพืนฐานและผั
ฐ
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

โครงการ
โครงการก่อสร้างศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ชุมชนหนองใหญ่ 1
ค่าติดตังเครื องออกกําลังกายกลางแจ้ง ชุมชนศิริมงคล
โครงการก่อสร้างปรับปรุ งอาคารศาลาชุมชนบะขาม
โครงการติดตังเครื องออกกําลังกายกลางแจ้ง บริ เวณภายใน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ รินธรขอนแก่น เขต 3
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนศรี ธาตุประชาสรรค์
ค่าติดตังเครื องเด็กเล่นและเครื องออกกําลังกายกลางแจ้ง
บริ เวณภายในกองบังคับการ ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 2 เขต 1
โครงการติดตังเครื องออกกําลังกายกลางแจ้ง ภายในสวนรุ กขชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการก่อสร้างปรับปรุ งผิวจราจรถนนศรี จนั ทร์(ช่วงจาก
สี แยกถนนมิตรภาพถึงสี แยกถนนกัลปพฤกษ์)
ค่าก่อสร้างปรับปรุ งภูมิทศั น์สวนโพธิแก้วชุมชนโนนทัน 4
ค่าติดตังตาข่ายเหล็กลานกีฬาชุมชนโนนหนองวัด2
ค่าติดตังเครื องออกกําลังกายกลางแจ้ง ชุมชน ตชด.

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

หน้ า
92
92
93
93

สํานักการช่าง

94

สํานักการช่าง

95

สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

95
96
96

93
94

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : การเร่ งรัดปรับปรุ งโครงสร้างพืนฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
ที
โครงการ
12 ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายนําตามถนน ตรอก ซอย
ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จํานวน 14 ซอย
13 ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายนําตามถนน ตรอก ซอย ตาม
ชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จํานวน 21 ซอย
14 ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายนําตามถนน ตรอก ซอย ตาม
ชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จํานวน 36 ซอย
15 ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายนําตามถนน ตรอก ซอย ตาม
ชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จํานวน 19 ซอย
16 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 12
17 โครงการก่อสร้างเกาะกลางถนนมิตรภาพ(ช่วงบริ เวณทิศเหนือ
สี แยกถนนมิตรภาพตัดถนนศรี จนั ทร์)
18 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งทางเท้าบริ เวณสองฝังถนนกลางเมือง
ช่วงสี แยกถนนศรี จนั ทร์ถึงสี แยกถนนอํามาตย์
19 โครงการก่อสร้างอาคารราชพัสดุ(ศูนย์การค้า ร.ส.พ.เดิม)
ให้เป็ นศูนย์เยาวชนเขต 2
20 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งภูมิทศั น์สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างระยะที 2
ช่วงศูนย์วทิ ยาศาสตร์ถึงปากทางเข้าเกาะกลางตรงศูนย์กลางตรงข้าม
ศูนย์กลางตรงข้ามศูนย์ออทิสติก
21 โครงการทาสี ตีเส้นจราจรถนนรื นรมย์(ช่วงถนนรอบวงเวียน
ทางรถไฟไปทางไปทางทิศตะวันออกถึงถนนกลางเมือง)
22 โครงการทาสี ตีเส้นจราจรถนนกสิ กรทุ่งสร้าง(ช่วงถนนประชาสโมสร
ไปทางทิศเหนือสุดเขตเทศบาล)
23 โครงการก่อสร้างป้ ายบอกทางภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
24 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งอาคารอเนกประสงค์บริ เวณ
บึงหนองแวงตราชู จํานวน 1 หลัง
25 โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ คสล. 1 ชัน ชุมชนหนองใหญ่ 3
26 โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ คสล. 1 ชัน ชุมชนพระลับ
27 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งอาคารศาลาชุมชนทุ่งเศรษฐี
28 โครงการก่อสร้างศาลาชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา
29 โครงการกอสรางกาแพงปองกนตลงบงแกนนคร
โครงการก่อสร้างกําแพงป้ องกันตลิงบึงแก่นนคร ช่ชวงทานาศาล
วงท่านําศาล
เจ้าพ่อมเหศักดิถึงท่านําวัด

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักการช่าง

หน้ า
97

สํานักการช่าง

97

สํานักการช่าง

97

สํานักการช่าง

98

สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

98
98

สํานักการช่าง

99

สํานักการช่าง

99

สํานักการช่าง

100

สํานักการช่าง

100

สํานักการช่าง

101

สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

101
102

สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สานกการชาง
สํานักการช่าง

102
103
104
105
105

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : การเร่ งรัดปรับปรุ งโครงสร้างพืนฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน
ที
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

โครงการ
โครงการติดตังเครื องออกกําลังกายกลางแจ้ง บริ เวณสวนไหบึงแก่นนคร เขต 3
โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ชุมชนสามเหลียม 4
โครงการก่อสร้างรัวเหล็กบริ เวณสวนสาธารณะบึงหนองบอน
โครงการก่อสร้างปรับปรุ งผิวทางวิงออกกําลังกาย
ภายในสวนสาธารณะบึงหนองบอน
โครงการก่อสร้างปรับปรุ งศาลาชุมชนศรี ฐาน 4
โครงการก่อสร้างศูนย์เรี ยนรู ้นอกระบบชุมชนศรี ฐาน 4
โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาชุมชนตะวันใหม่
ค่าก่อสร้างปรับปรุ งศาลาชุมชนบ้านตูม
ค่าติดตังเครื องออกกําลังกายกลางแจ้ง ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 เขต 3
ค่าติดตังเครื องออกกําลังกายกลางแจ้ง ชุุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2 เขต 3
ค่าปรับปรุ งศาลาชุมชนและติดตังป้ ายซอย ชุมชนโนนทัน 7 เขต 3
ค่าก่อสร้างปรับปรุ งอาคารเพือเป็ นห้องสมุดชุมชน ชุมชนพระนครศรี บริ รักษ์
โครงการก่อสร้างปรับปรุ งอาคารศาลาชุมชนโพธิบลั ลังก์ทอง
โครงการก่อสร้างปรับปรุ งอาคารศาลาชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์
โครงการปรับปรุ งต่อเติมอาคารศาลา ชุมชนหนองใหญ่ 4
โครงการปรับปรุ งอาคารโดยการทาสี ภายนอก
รอบอาคารราชพัสดุ ชุมชนเจ้าพ่อขุนภักดี
โครงการก่อสร้างผนังกันนําริ มหนองอีเลิง ชุมชนหนองใหญ่ 4
โครงการก่อสร้างปรับปรุ งพืนทีผิวจราจร จํานวน 4 ช่วง
โครงการก่อสร้างลานกีฬา และติดตังเครื องออกกําลังกายกลางแจ้ง
บริ เวณบึงแก่นนคร ชุมชนวัดกลาง เขต 3

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

หน้ า
105
106
106
106

สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

107
108
108
109
109
109
110
110
110
111
112
112

สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

113
113
113

สารบัญโครงการ
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีนกั ท่องเทียวและการลงทุนทีเพิมมากขึน
ที
โครงการ
1 โครงการเทนนิ
โครงการเทนนสสู
งอายุขอนแกนโอเพน
สสงอายขอนแก่
นโอเพ่น 2554เฉลมพระเกยรตในหลวง
2554เฉลิมพระเกียรติในหลวง
ครบรอง 84 พรรษา (พ่อหลวงของปวงชน 5 ธันวามหาราช)

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
สานกปลดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล

หน้ า
115

ยุทธศาสตร์ : การเร่ งรัดการจัดการนําท่ วมให้ มปี ระสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์ : ลดปัญหานําท่ วมขังบนพืนผิวจราจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : เร่ งรัดการจัดการนําท่วมให้มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์ (Goal) : ลดปั ญหานําท่วมขังบนพืนผิวจราจร
ที

โครงการ

1 โครงการปรับปรุ งระบบ
ระบายนํา ท่อระบายนํา
ถนนรอบบึงแก่นนคร
จากช่วงหลังวัดกลางถึง
หมู่บา้ นพิมานชล2(1ฝัง)

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,103,000
-

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

เพือแก้ไขปั ญหานําท่วมขัง
ภายในชุมชนและการระบาย
นํามีประสิ ทธิภาพยิงขึน

โดยการดูดฉี ดล้างท่อระบายนํา
ความยาวรวม 3,956 เมตร

2 โครงการปรับปรุ งระบบ เพือแก้ไขปั ญหานําท่วมขัง
ระบายนํา ท่อระบายนํา ภายในชุมชนและการระบาย
ถนนศรี จนั ทร์จากหน้า นํามีประสิ ทธิภาพยิงขึน
สถานีทดลองพันธุ์ขา้ วถึง
สุดเขตเทศบาล(ทัง2ฝัง)

โดยการดูดฉี ดล้างท่อระบายนํา
ความยาวรวม 2,000 เมตร

700,000

-

-

เพือแก้ไขปั ญหานําท่วม สํานักการช่าง
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

3 โครงการปรับปรุ งระบบ
ระบายนํา ท่อระบายนํา
ซอยสวัสดีจากแยกถนน
ศิลปสนิทถึงหลังบริ ษทั
ไทยประกัน(ทังสองฝัง)

โดยการดูดฉี ดล้างท่อระบายนํา
ความยาวรวม 1,768 เมตร

1,051,000

-

-

เพือแก้ไขปั ญหานําท่วม สํานักการช่าง
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

เพือแก้ไขปั ญหานําท่วมขัง
ภายในชุมชนและการระบาย
นํามีประสิ ทธิภาพยิงขึน

เพือแก้ไขปั ญหานําท่วม สํานักการช่าง
ขังภายในชุมชนและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ยุทธศาสตร์ : การเร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้ างพืนฐาน
และผังเมือง
เป้ าประสงค์ : มีโครงสร้ างพืนฐานและผังเมืองทีมีความเหมาะสม
ต่ อการอยู่อาศัยอย่ างยังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : เร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพืนฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการก่อสร้างศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก ชุมชนหนองใหญ่ 1

มีสถานทีทีเพียงพอต่อการเรี ยนรู ้ ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒั นาเด็ก
และกระตุน้ พัฒนาการของเด็กเล็ก ขนาดพืนทีไม่นอ้ ยกว่า 200
ตารางเมตร และรััวคอนกรีี ต
พร้อมประตูเปิ ด – ปิ ด ความยาว
รวมไม่นอ้ ยกว่า 50 เมตร

2 ค่าติดตังเครื องออกกําลังกาย
กลางแจ้ง ชุมชนศิริมงคล

เพือสนับสนุนให้คนในชุมชนได้
ออกกําลังกาย

ก่อสร้างติดตังอุปกรณ์ออกกําลัง
กายกลางแจ้ง ชุมชนศิริมงคล
โดยทําการเคลือนย้ายเครื อง
ออกกําลังกายกลางแจ้งเดิม
จํานวน 6 ชุดและติดตังเครื อง
ออกกําลังกายกลางแจ้งใหม่
เพิมอีก 4 ชุด

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,200,000
- ได้รับอาคารทีมีมาตรฐาน สํานักการช่าง
สําหรับใช้ในการเรี ยน
การสอนของเด็ก็

100,000

-

-

ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพดี รางกายแข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : เร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพืนฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน

ที

โครงการ

3 โครงการก่อสร้างปรับปรุ ง
อาคารศาลาชุมชนบะขาม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

มีสถานทีให้ประชาชนใช้ประกอบ ปรับปรุ งอาคารศูนย์ไบโอดีเซล
กิจกรรมร่ วมกัน
,ปรับปรุ งอาคารICT,ปรับปรุ ง
อาคารศูนย์ก์ ารเรีี ยนรู ้
ชุมชนบะขาม

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
240,000
- ได้รับอาคารทีมีมาตรฐาน สํานักการช่าง
สําหรับใช้ในการประกอบ
กิิจกรรมร่่ วมกันั

4 โครงการติดตังเครื องออกกําลัง เพือสนับสนุนให้คนในชุมชนได้
กายกลางแจ้ง บริ เวณภายใน
ออกกําลังกาย
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ รินธร
ขอนแก่น เขต 3

อุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง
บริ เวณภายในวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิ รินธรขอนแก่น
โดยทําการติดตังเครื องออก
กําลังกายกลางแจ้ง 8 ชุด

268,000

-

-

ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพดี รางกายแข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

สํานักการช่าง

5 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร เพือปรับปรุ งถนนเดิมให้เป็ น
ค.ส.ล. ถนนศรี ธาตุประชาสรรค์ ถนนทีมีมาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล. หนาไม่นอ้ ยกว่า
0.20 เมตร กว้าง 8.00 เมตร
ยาวไม่นอ้ ยกว่า 148 เมตร หรื อ
มีพืนทีไม่นอ้ ยกว่า 1,184 ตาราง
เมตร พร้อมก่อสร้างทางเดินเท้า

405,000

-

-

ได้ถนนทีมีมาตรฐาน
สะดวก ปลอดภัยต่อการ
สัญจรไปมา

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : เร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพืนฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

มีพืนทีไม่นอ้ ยกว่า 173 ตาราง
เมตร
6 ค่าติดตังเครื องเด็กเล่นและ
เครื องออกกําลังกายกลางแจ้ง
บริ เวณภายในกองบังคับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 2
เขต 1

เพือสนับสนุนให้คนในชุมชน
ได้ออกกําลังกาย

7 โครงการติดตังเครื องออกกําลัง เพือสนับสนุนให้คนในชุมชน
กายกลางแจ้ง ภายในสวน
ได้ออกกําลังกาย
รุ กขชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดตังเครื องเด็กเล่นกลางแจ้ง
จํานวน 1 ชุดและ ติดตังอุปกรณ์
ออกกําลังกายกลางแจ้ง 10 ชุด

763,000

-

-

ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพดี รางกายแข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

สํานักการช่าง

ติดตังเครื องออกกําลังกาย
กลางแจ้ง จํานวน 6 ชุด ภายใน
สวนรุ กขชาติ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

200,000

-

-

ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพดี รางกายแข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : เร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพืนฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการก่อสร้างปรับปรุ ง
เพือปรับปรุ งถนนเดิมให้เป็ น
ผิวจราจรถนนศรี จนั ทร์(ช่วงจาก ถนนทีมีมาตรฐาน
สีี แยกถนนมิิตรภาพถึึงสีี แยก
ถนนกัลปพฤกษ์)

วางแผ่นใยสังเคราะห์ (Paring
Fabric Geotextile) ปูทบั ด้วย
ผิวิ จราจร Asphaltic Concrete
หนาไม่นอ้ ยกว่า 0.05 เมตร
ความกว้างเฉลีย 16.80 – 22.10
เมตร ความยาว 400 เมตร หรื อ
มีพืนทีผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า
8,003 ตารางเมตร

9 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งภูมิทศั น์
สวนโพธิแก้วชุมชนโนนทัน 4

ทําการปู Asphaltic concrete
พืนทีไม่นอ้ ยกว่า254ตารางเมตร
ติดตังระบบไฟฟ้ าส่องสว่าง
ปรับแต่งตลิงสระนําพร้อมปลูก
หญ้าแฝก

เพือปรับปรุ งภูมิทศั น์เดิมให้เกิด
ความสวยงาม

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,510,000
- ได้ถนนทีมีมาตรฐาน
สํานักการช่าง
สะดวก ปลอดภัยต่อการ
สัญ
ั จรไปมา
ไป

446,000

-

-

มีพืนทีสวนสาธารณะที
สํานักการช่าง
ประชาชนสามารถเข้ามาใช้
ประโ ยชน์ร่วมกันได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : เร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพืนฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 ค่าติดตังตาข่ายเหล็กลานกีฬา
ชุมชนโนนหนองวัด2

เพือเป็ นแนวป้ องกันอุปกรณ์กีฬา
กระเด็นออกนอกลานโดนรถ
ทีีสญ
ั จรผ่า่ นไปมา
ไป

จัดซือวัสดุก่อสร้างเพือทําการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ
ท่่อระบายนําํ ตามถนน ตรอก
ซอย ตามชุมชนภายในเขต
เทศบาล เขต 3 จํานวน 42 ซอย
ผิวจราจรหนาไม่นอ้ ยกว่า 0.15
เมตร พืนทีผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า
8,275 ตารางเมตร

11 ค่าติดตังเครื องออกกําลังกาย
กลางแจ้ง ชุมชน ตชด.

เพือสนับสนุนให้คนในชุมชน
ได้ออกกําลังกาย

ก่อสร้างติดตังอุปกรณ์ออกกําลัง
กายกลางแจ้ง ชุมชนตชด.โดย
ติดตังเครื องออกกําลังกาย
กลางแจ้ง 8 ชุด

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
- ประชาชนได้รับความ
สํานักการช่าง
สะดวกสบายในการเข้าใช้
ป
์
ลานกีีฬาเอนกประสงค์
ร่ วมกัน

266,000

-

-

ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพดี รางกายแข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : เร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพืนฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,352,100
- ได้ถนนทีมีมาตรฐาน
สํานักการช่าง
สะดวก ปลอดภัยต่อการ
สัญ
ั จรไปมา
ไป

12 ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบาย
นําตามถนน ตรอก ซอย
ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล
ใ
เขต 1 จํานวน 14 ซอย

เพือปรับปรุ งถนนเดิมให้เป็ นถนน จัดซือวัสดุก่อสร้างเพือทําการ
ทีมีมาตรฐาน
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ
ท่่อระบายนําํ ตามถนน ตรอก
ซอย ตามชุมชนภายในเขต
เทศบาล เขต 1 จํานวน 14 ซอย

13 ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบาย
นําตามถนน ตรอก ซอย ตาม
ชุมชนภายในเขตเทศบาล
เขต 2 จํานวน 21 ซอย

เพือปรับปรุ งถนนเดิมให้เป็ นถนน จัดซือวัสดุก่อสร้างเพือทําการ
ทีมีมาตรฐาน
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ
ท่อระบายนําตามถนน ตรอก
ซอย ตามชุมชนภายในเขต
เทศบาล เขต 2 จํานวน 21 ซอย

2,119,800

-

-

ได้ถนนทีมีมาตรฐาน
สะดวก ปลอดภัยต่อการ
สัญจรไปมา

สํานักการช่าง

14 ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบาย
นําตามถนน ตรอก ซอย ตาม
ชุมชนภายในเขตเทศบาล
เขต 3 จํานวน 36 ซอย

เพือปรับปรุ งถนนเดิมให้เป็ นถนน จัดซือวัสดุก่อสร้างเพือทําการ
ทีมีมาตรฐาน
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ
ท่อระบายนําตามถนน ตรอก
ซอย ตามชุมชนภายในเขต

2,212,900

-

-

ได้ถนนทีมีมาตรฐาน
สะดวก ปลอดภัยต่อการ
สัญจรไปมา

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : เร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพืนฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,323,700
- ได้ถนนทีมีมาตรฐาน
สํานักการช่าง
สะดวก ปลอดภัยต่อการ
สัญ
ั จรไปมา
ไป

15 ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบาย
นําตามถนน ตรอก ซอย ตาม
ชุมชนภายในเขตเทศบาล
ใ
เขต 4 จํานวน 19 ซอย

เพือปรับปรุ งถนนเดิมให้เป็ นถนน จัดซือวัสดุก่อสร้างเพือทําการ
ทีมีมาตรฐาน
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ
ท่่อระบายนําํ ตามถนน ตรอก
ซอย ตามชุมชนภายในเขต
เทศบาล เขต 4 จํานวน 19 ซอย

16 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.
ซอยเหล่านาดี 12

ปรับปรุ งพืนผิวจราจรให้มีความ
สะดวกต่อการสัญจรไปมา

เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน
1,164,000
ค.ส.ล. โดยทําการก่อสร้างผิว
จราจร ค.ส.ล.หนาไม่นอ้ ยกว่า
0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว
ไม่นอ้ ยกว่า406 เมตรหรื อมีพืนที
ไม่นอ้ ยกว่า 1,624 เมตร

-

-

ประชาชนได้รับความ
สํานักการช่าง
สะดวกในการสัญจรไปมา

17 โครงการก่อสร้างเกาะกลาง
ถนนมิตรภาพ(ช่วงบริ เวณทิศ
เหนือสี แยกถนนมิตรภาพ

ปรับปรุ งพืนผิวจราจรให้มีความ
สะดวกต่อการสัญจรไปมา

โดยก่อสร้างคันหิ น คสล. ขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 0.15x0.18 เมตร
ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 414 เมตร

-

-

ประชาชนได้รับความ
สํานักการช่าง
สะดวกในการสัญจรไปมา

481,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : เร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพืนฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัดถนนศรี จนั ทร์)

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

และก่อสร้างทางเท้า คสล.ความ
กว้างเฉลีย 1.00 เมตร ความยาว
207 เมตร
1,500,000

-

-

ประชาชนได้รับความ
สํานักการช่าง
สะดวกในการสัญจรไปมา

19 โครงการก่อสร้างอาคารราชพัสดุ มีสถานทีให้ประชาชนใช้ประกอบ ทําการติดตังผนังเบากันก้อง
2,400,000
(ศูนย์การค้า ร.ส.พ.เดิม)ให้เป็ น กิจกรรมร่ วมกัน
พืนทีไม่นอ้ ยกว่า210ตารางเมตร
ศูนย์เยาวชนเขต 2
งานระบบไฟฟ้ าภายในอาคาร
เพิมเติม,งานระบบไฟฟ้ าภาย
นอกอาคาร,งานโทรทัศน์วงจร
ปิ ด 1 ชุด ,งานตกแต่งเวที,งาน
ระบบไฟระบบเสี ยง งานตกแต่ง

-

-

ได้รับอาคารทีมีมาตรฐาน สํานักการช่าง
สําหรับใช้ในการประกอบ
กิจกรรมร่ วมกัน

18 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งทาง ปรับปรุ งพืนผิวจราจรให้มีความ
เท้าบริ เวณสองฝังถนนกลาง
สะดวกต่อการสัญจรไปมา
เมือง ช่วงสี แยกถนนศรี จนั ทร์
ถึงสี แยกถนนอํามาตย์

โดยทําการเทพืนคอนกรี ตทําสี
พืนทีรวมไม่นอ้ ยกว่า 1,530
ตารางเมตร ปูแผ่นป้ องกันโคน
ต้นไม้ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 ต้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : เร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพืนฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

ภูมิทศั น์นอกอาคาร,งานติดตัง
เครื องปรับอากศไม่นอ้ ยกว่า
9,000 BTU งานพัดั ลมติิดผนังั
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ชุด
20 โครงการก่อสร้างปรับปรุ ง
มีสถานทีให้ประชาชนใช้ประกอบ
ภูมิทศั น์สวนสาธารณะบึง
กิจกรรมร่ วมกัน
ทุ่งสร้างระยะที 2 ช่วงศูนย์
วิทยาศาสตร์ถึงปากทางเข้าเกาะ
กลางตรงศูนย์กลางตรงข้าม
ศูนย์กลางตรงข้ามศูนย์ออทิสติก

โดยดําเนินการปรับสภาพพืนที 12,600,000
ขุด,ก่อสร้างระบบรดนําต้นไม้
และสนามหญ้า,ก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้ าส่องสว่าง,.ก่อสร้างผิว
จราจรแบบalphatic concrete,
ปลุกหญ้าปลูกไม้ยนื ต้น,ติดตัง
ไฟฟ้ าส่องสว่างพร้อมหม้อแปลง

21 โครงการทาสี ตีเส้นจราจรถนน เพือปรับปรุ งถนนเดิมให้เป็ นถนน เพือจ่ายเป็ นค่าทาสี ตีเส้นผิว
รื นรมย์(ช่วงถนนรอบวงเวียน ทีมีมาตรฐาน
จราจรถนนรี นรมย์ความยาว990
ทางรถไฟไปทางไปทางทิศ
เมตร พืนทีทาสี ตีเส้นหนา

245,000

-

-

ได้รับอาคารทีมีมาตรฐาน สํานักการช่าง
สําหรับใช้ในการประกอบ
กิจกรรมร่ วมกัน

-

-

ได้ถนนทีมีมาตรฐาน
สะดวก ปลอดภัยต่อการ
สัญจรไปมา

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : เร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพืนฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตะวันออกถึงถนนกลางเมือง)

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

ไม่นอ้ ยกว่า 3 มิลลิเมตร และ
พืนทีไม่นอ้ ยกว่า 622ตารางเมตร

22 โครงการทาสี ตีเส้นจราจรถนน เพือปรับปรุ งถนนเดิมให้เป็ นถนน
กสิ กรทุ่งสร้าง(ช่วงถนนประชา ทีมีมาตรฐาน
สโมสรไปทางทิศเหนือสุดเขต
เทศบาล)

เพือจ่ายเป็ นค่าทาสี ตีเส้นผิว
จราจรถนนรี นรมย์ ความยาว
2,025 เมตร พืนทีทาสี ตีเส้น
ไม่นอ้ ยกว่า 3 มิลลิเมตร และ
พืนทีไม่นอ้ ยกว่า875ตารางเมตร

344,000

-

-

ได้ถนนทีมีมาตรฐาน
สะดวก ปลอดภัยต่อการ
สัญจรไปมา

สํานักการช่าง

23 โครงการก่อสร้างป้ ายบอกทาง เพือให้มีป้ายบอกทางทีชัดเจน
ภายในเขตเทศบาล
แก่ผใู ้ ช้รถใช้ถนน
นครขอนแก่น

ดําเนินการก่อสร้างเสารู ปแบบ 2,350,000
วรรณกรรมสิ นไซสูงไม่นอ้ ยกว่า
7.7 เมตร พร้อมฐานและแผ่น
ป้ ายชนิดสะท้อนแสงสี เขียว
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า2.25x2.40เมตร
จํานวน 15 ป้ าย และป้ ายบอกชือ

-

-

เพือให้ผใู ้ ช้รถใช้ถนน
สามารถเดินทางได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ เพือลด
ระยะเวลาเดินทาง

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : เร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพืนฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

ถนน ชนิดแผ่นป้ ายอลูมิเนียม
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 0.60x1.20
เมตรจําํ นวนไม่
ไ ่นอ้ ยกว่า่ 100ป้ป้ าย
24 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งอาคาร มีสถานทีให้ประชาชนใช้ประกอบ โดยทําการปรับปรุ งอาคารดับ
4,000,000
อเนกประสงค์บริ เวณบึง
กิจกรรมร่ วมกัน
เพลิงสถานีหนองแวงตราชู เพือ
หนองแวงตราชู จํานวน 1 หลัง
ใช้เป็ นสถานทีทําการชุมชน
หนองแวงชุมชน ทีทําการ อสม.
และเพือให้ชุมชนใช้เป็ นที
ปฏิบตั ิและทําการก่อสร้างต่อเติม
อาคารทางทิศตะวันออกเพิม
อีก 1 หลัง

-

-

ได้รับอาคารทีมีมาตรฐาน สํานักการช่าง
สําหรับใช้ในการประกอบ
กิจกรรมร่ วมกัน

25 โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ คสล. 1 ชัน
ชมชนหนองใหญ่ 3

-

-

ได้รับอาคารทีมีมาตรฐาน สํานักการช่าง
สําหรับใช้ในการประกอบ
กิจกรรมร่ วมกัน

มีสถานทีให้ประชาชนใช้ประกอบ ก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนก
กิจกรรมร่ วมกัน
ประสงค์ คสล. 1 ชัน ขนาดกว้าง
4 00 เมตร ยาว 12 00 เมตร

436,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : เร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพืนฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

หรื อพืนใช้สอยไม่นอ้ ยกว่า 48
ตารางเมตร พร้อมทําเหล็กดัด
ขนาดกว้า้ ง 1.00 เมตร
ยาว 12.00 เมตร
26 โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ คสล. 1 ชัน
ชุมชนพระลับ

มีสถานทีให้ประชาชนใช้ประกอบ ก่อสร้างต่อเติมพร้อมปรับระดับ
กิจกรรมร่ วมกัน
ศาลาอเนกประสงค์ คสล. 1 ชัน
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว13.00
เมตรหรื อพืนทีใช้สอยไม่นอ้ ย
กว่า 65.00 ตารางเมตร และทาสี
อาคารอเนกประสงค์หลังเก่าพืน
ทีทาสี ไม่นอ้ ยกว่า40 ตารางเมตร
พร้อมฉาบปูนและทาสี ภายนอก
รัวคอนกรี ตโดยรอบชุมชน
พระลับความยาวรวมไม่นอ้ ยกว่า
72 00 เมตร หรื อมีพืนทีฉาบปน

640,000

-

-

ได้รับอาคารทีมีมาตรฐาน สํานักการช่าง
สําหรับใช้ในการประกอบ
กิจกรรมร่ วมกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : เร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพืนฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

และทาสี ไม่นอ้ ยกว่า 110
ตารางเมตร
27 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งอาคาร มีสถานทีให้ประชาชนใช้ประกอบ ปรับปรุ งอาคารโดยทําการก่ออิฐ 300,000
ศาลาชุมชนทุ่งเศรษฐี
กิจกรรมร่ วมกัน
ฉาบเรี ยบทาสี ติดตังวงกบ
อูมิเนียม เดินระบบไฟฟ้ าภาย
ในอาคารใหม่และปรับปรุ งห้อง
นํา พืนไม่นอ้ ยกว่า 49.00
ตารางเมตร พร้อมทังทําการปรับ
ปรุ งรัวชุมชนด้วยเหล็กพร้อม
ทาสี ความยาวรวมไม่นอ้ ยกว่า
60.00 เมตรและประตูรัวเหล็ก
ขนาดกว้าง4.00เมตรสูงประมาณ
1.80 เมตร จํานวน 1 ช่อง

-

-

ได้รับอาคารทีมีมาตรฐาน สํานักการช่าง
สําหรับใช้ในการประกอบ
กิจกรรมร่ วมกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : เร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพืนฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน

ที

โครงการ

28 โครงการก่อสร้างศาลาชุมชน
ทุ่งสร้างพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

มีสถานทีให้ประชาชนใช้ประกอบ ก่อสร้างอาคารศาลาชุมชน
กิจกรรมร่ วมกัน
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว
15.00 เมตร หรืื อมีีพืนทีีใช้ส้ อย
รวมไม่นอ้ ยกว่า 105 ตารางเมตร

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
780,000
- ได้รับอาคารทีมีมาตรฐาน สํานักการช่าง
สําหรับใช้ในการประกอบ
กิิจกรรมร่่ วมกันั

29 โครงการก่อสร้างกําแพงป้ องกัน เพือเป็ นแนวป้ องกันการซะล้าง
กําแพงป้ องกันตลิงบึงแก่นนคร
ตลิงบึงแก่นนคร ช่วงท่านําศาล ของแนวตลิง ป้ องกันการพังทลาย ช่วงท่านําศาลเจ้าพ่อมเหศักดิถึง
เจ้าพ่อมเหศักดิถึงท่านําวัด
ท่านําวัดกลางโดยก่อสร้าง
กําแพงป้ องกันตลิงเป็ นระยะ
ทางไม่นอ้ ยกว่า 184 ม.

5,919,000

-

-

มีแหล่งนําสาธรณะที
สวยงาม

สํานักการช่าง

30 โครงการติดตังเครื องออกกําลัง เพือสนับสนุนให้คนในชุมชน
กายกลางแจ้ง บริ เวณสวนไห ได้ออกกําลังกาย
บึงแก่นนคร เขต 3

1,200,000

-

-

ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพดีร่างกายแข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

สํานักการช่าง

ติดตังอุปกรณ์ออกกําลังกาย
กลางแจ้ง 20

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : เร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพืนฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,020,000
- ได้รับอาคารทีมีมาตรฐาน สํานักการช่าง
สําหรับใช้ในการประกอบ
กิิจกรรมร่่ วมกันั

31 โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ชุมชน
สามเหลีียม 4

มีสถานทีให้ประชาชนใช้ประกอบ ก่อสร้างต่อเติมอาคาร ค.ส.ล. 1
กิจกรรมร่ วมกัน
ชัน เดิม ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว
15.50 ม. พืนื ทีีใช้ส้ อยเดิิม 115
ตร.ม. เป็ นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชัน
ขนาดกว้าง 8.50 ม.ยาว 15.50 ม.
ให้มีพืนทีใช้สอยใหม่
ไม่นอ้ ยกว่า 228 ตร.ม.

32 โครงการก่อสร้างรัวเหล็ก
บริ เวณสวนสาธารณะบึง
หนองบอน

เพือเป็ นจัดทําแนวเขตให้เกิดความ ก่อสร้างรัวเหล็กความสูง 1.50 ม.
ยาว 60.00 ม. พร้อมทาสี นามั
ํ น
ชัดเจนในการจัดระเบียบและ
ดูแลความเรี ยบร้อย
ภายบริ เวณพืน ทีสวนสาธารณะ
บึงหนองบอน

225,000

-

-

สวนสาธารณะมีความเป็ น สํานักการช่าง
ระเบียบเรี ยบร้อย

33 โครงการก่อสร้างปรับปรุ ง
ผิวทางวิงออกกําลังกายภายใน
สวนสาธารณะบึงหนองบอน

มีสถานทีสาธารณะให้ประชาชน
ใช้ประกอบกิจกรรมร่ วมกัน

460,000

-

-

มีทางวิงออกกําลังกายทีมี สํานักการช่าง
มาตรฐานสําหรับใช้ในการ
ประกอบกิจกรรมร่ วมกัน

ทําการรื อผิวทางวิง Asphaltic
Concrete เดิมออกพร้อมขนไป
ทิง แล้วทําการก่อสร้างผิวทางวิง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : เร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพืนฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

คอนกรี ตเสริ มเหล็กความหนา
ไม่นอ้ ยกว่า 0.10 เมตร ภายใน
สวนสาธารณะบึึงหนองบอน
ช่วงที 1 กว้างเฉลีย 2.10 เมตร
ยาว 440 เมตร และช่วงที 2
กว้างเฉลีย 5.00 เมตร ยาว 20
เมตรหรื อมีพืนทีผิวทางวิง
ไม่นอ้ ยกว่า 1,024 ตารางเมตร
34 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งศาลา มีสถานทีให้ประชาชนใช้ประกอบ ก่อสร้างต่อเติมอาคาร ค.ส.ล. 1
ชุมชนศรี ฐาน 4
กิจกรรมร่ วมกัน
ชัน เดิม ขนาดกว้าง 9.00 ม.
ยาว 16.00 ม. พืนทีใช้สอยเดิม
78 ตร.ม. ให้มีพืนทีใช้สอยใหม่
ไม่นอ้ ยกว่า 143 ตร.ม.

250,000

-

-

ได้รับอาคารทีมีมาตรฐาน สํานักการช่าง
สําหรับใช้ในการประกอบ
กิจกรรมร่ วมกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : เร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพืนฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

35 โครงการก่อสร้างศูนย์เรี ยนรู ้
นอกระบบชุมชนศรี ฐาน 4

มีสถานทีให้ประชาชนใช้ประกอบ ทําการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1
กิจกรรมร่ วมกัน
ชัน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว
10.00 ม. ห้อ้ งนําํ รวม 1 ห้อ้ ง
และติดตังระบบไฟฟ้ าและระบบ
ประปา รวมพืนทีใช้สอยทําการ
ต่อเติมไม่นอ้ ยกว่า60ตารางเมตร
ภายบริ เวณพืนทีวัดจอมศรี

36 โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลา
ชุมชนตะวันใหม่

มีสถานทีให้ประชาชนใช้ประกอบ ก่อสร้างต่อเติมอาคาร ค.ส.ล. 1
กิจกรรมร่ วมกัน
ชัน เดิมโดยต่อเติมหลังคาออก 2
ฝัง เพือขยายขนาดอาคารก่อ
ผนังกันห้องติดตังประตู-หน้า
ต่างปูพืนกระเบืองเซรามิก
พร้อมทาสี อาคารใหม่ และติดตัง
ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง รวมพืนที
ใช้สอยทําการต่อเติมไม่นอ้ ยกว่า

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
- ได้รับอาคารทีมีมาตรฐาน สํานักการช่าง
สําหรับใช้ในการประกอบ
กิิจกรรมร่่ วมกันั

730,000

-

-

ได้รับอาคารทีมีมาตรฐาน สํานักการช่าง
สําหรับใช้ในการประกอบ
กิจกรรมร่ วมกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : เร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพืนฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

37 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งศาลาชุมชน มีสถานทีให้ประชาชนใช้ประกอบ จ่ายเป็ นค่าปรับปรุ งศาลาชุมชน
บ้านตูม
กิจกรรมร่ วมกัน
บ้านตูม โดยทําการเปลียน
หลังั คาเป็ป็ นMetal sheet ติิดตังั
ประตูหน้าต่าง ปูกระเบืองพืน
ติดฝ้ าเพดาน เดินระบบไฟฟ้ า
ทาสี พืนทีอาคาร 73 ตารางเมตร

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
184,000
- ได้รับอาคารทีมีมาตรฐาน สํานักการช่าง
สําหรับใช้ในการประกอบ
กิิจกรรมร่่ วมกันั

38 ค่าติดตังเครื องออกกําลังกาย
เพือสนับสนุนให้คนในชุมชน
กลางแจ้ง ชุมชนหลังสนามกีฬา ได้ออกกําลังกาย
1 เขต 3

ติดตังเครื องออกกําลังกาย
กลางแจ้ง 8 ชุด

267,000

-

-

ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพดี รางกายแข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

สํานักการช่าง

39 ค่าติดตังเครื องออกกําลังกาย
กลางแจ้ง ชุมชนหนองแวง
เมืองเก่า 2 เขต 3

ติดตังเครื องออกกําลังกาย
กลางแจ้ง 6 ชุด

194,000

-

-

ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพดี รางกายแข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

สํานักการช่าง

เพือสนับสนุนให้คนในชุมชน
ได้ออกกําลังกาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : เร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพืนฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน

ที

โครงการ

40 ค่าปรับปรุ งศาลาชุมชนและ
ติดตังป้ ายซอย ชุมชนโนนทัน
7 เขต 3

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

มีสถานทีให้ประชาชนใช้ประกอบ ปรับปรุ งศาลาชุมชน โดยทําการ
กิจกรรมร่ วมกัน
ติดตังประตูเหล็กยาวไม่นอ้ ย
กว่า่ 5 เมตร จําํ นวน 1 ชุด
ปรับปรุ งป้ ายชือชุมชน 1 ป้ าย
และติดตังป้ ายซอย จํานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 24 ป้ าย

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
180,000
- ได้รับอาคารทีมีมาตรฐาน สํานักการช่าง
สําหรับใช้ในการประกอบ
กิิจกรรมร่่ วมกันั

41 ค่าก่อสร้างปรับปรุ งอาคารเพือ มีสถานทีให้ประชาชนใช้ประกอบ ค่าปรับปรุ งอาคารเพือเป็ นห้อง
เป็ นห้องสมุดชุมชน ชุมชน
กิจกรรมร่ วมกัน
สมุดชุมชน โดยทําการ ติดตัง
พระนครศรี บริ รักษ์
ประตูหน้าต่าง ปูกระเบืองพืน
ติดฝ้ าเพดาน เดินระบบไฟฟ้ า
ทาสี ปรับปรุ งห้องนํา พืนที
อาคาร 96 ตารางเมตร

300,000

-

-

ได้รับอาคารทีมีมาตรฐาน สํานักการช่าง
สําหรับใช้ในการประกอบ
กิจกรรมร่ วมกัน

42 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งอาคาร มีสถานทีให้ประชาชนใช้ประกอบ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ศาลาชมชนโพธิบลั ลังก์ทอง
กิจกรรมร่ วมกัน
ขนาดกว้าง 3 00 เมตร ยาว 5 00

220,000

-

-

ได้รับอาคารทีมีมาตรฐาน สํานักการช่าง
สําหรับใช้ในการประกอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : เร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพืนฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เมตร หรื อพืนทีไม่นอ้ ยกว่า
15 ตารางเมตร พร้อมทังทําการ
ป ับปรุ
ปรั
ป งรััวชุมชนด้ว้ ยเหล็ก็
พร้อมทาสี ความยาวรวมไม่นอ้ ย
กว่า 27.00 เมตรและประตูรัว
เหล็กขนาดกว้าง 3.00 เมตร
สูงประมาณ 1.50 เมตร จํานวน
2 ช่อง พร้อมทําการฉาบปูนทา
สี รัวพืนทีไม่นอ้ ยกว่า 32.00
ตารางเมตร
43 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งอาคาร มีสถานทีให้ประชาชนใช้ประกอบ ก่อสร้างอาคารศาลาชุมชน
ศาลาชุมชนหน้าโรงพยาบาล กิจกรรมร่ วมกัน
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00
ศูนย์
เมตร หรื อมีพืนทีใช้สอยรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 24ตารางเมตร พร้อม
ทําการปรับปรงแผงกันลก

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

กิจกรรมร่ วมกัน

200,000

-

-

ได้รับอาคารทีมีมาตรฐาน สํานักการช่าง
สําหรับใช้ในการประกอบ
กิจกรรมร่ วมกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : เร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพืนฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

ฟุตบอล ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
ยาว 2.50 เมตร จํานวนไม่
น้อ้ ยกว่า่ 80 ช่่อง
44 โครงการปรับปรุ งต่อเติมอาคาร มีสถานทีให้ประชาชนใช้ประกอบ ปรับปรุ งอาคารโดยทําการก่ออิฐ
ศาลา ชุมชนหนองใหญ่ 4
กิจกรรมร่ วมกัน
ผนัง พืนทีไม่นอ้ ยกว่า 22
ตารางเมตร ปูกระเบืองพืนที
ไม่นอ้ ยกว่า 32.00 ตารางเมตร
ติดตังฝ้ าเพดานและทาสี นาํ
พลาสติกพืนทีไม่นอ้ ยกว่า 104
ตารางเมตร ติดตังประตูเหล็ก
ม้วนจํานวน 2 บาน

242,000

-

-

ได้รับอาคารทีมีมาตรฐาน สํานักการช่าง
สําหรับใช้ในการประกอบ
กิจกรรมร่ วมกัน

45 โครงการปรับปรุ งอาคารโดยการ เพือปรับปรุ งภูมิทศั น์ของอาคาร
ทาสี ภายนอกรอบอาคารราช
ให้เกิดความสวยงาม
พัสด ชมชนเจ้าพ่อขนภักดี

540,000

-

-

อาคารได้รับการทาสี เป็ น
แนวเดียวกันและเป็ น
เอกลักษณ์

ทําการขูดล้างสี เดิมออกและทาสี
นําพลาสติกใหม่ภายนอกรอบ
อาคารทีราชพัสดพืนทีทาสี นาํ

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : เร่ งรัดการปรับปรุ งโครงสร้างพืนฐานและผังเมือง
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีโครงสร้างพืนฐานและผังเมืองทีเหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยอย่างยังยืน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

พลาสติกทังหมดไม่นอ้ ยกว่า
5,500 ตารางเมตร
46 โครงการก่อสร้างผนังกันนํา
ริ มหนองอีเลิง ชุมชนหนอง
ใหญ่ 4

เพือเป็ นแนวป้ องกันนําเอ่อล้นขึน
มาจากหนองอีเลิง

ก่อสร้างผนังกันนําริ มหนอง
อีเลิงขนาดความสูงไม่นอ้ ยกว่า
0.60 เมตร ความยาวไม่นอ้ ยกว่า
228 เมตร

600,000

-

-

ป้ องกันนําท่วมได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ

47 โครงการก่อสร้างปรับปรุ งพืน
ทีผิวจราจร จํานวน 4 ช่วง

ปรับปรุ งพืนผิวจราจรให้มีความ
สะดวกต่อการสัญจรไปมา

ก่อสร้างปรับปรุ งพืนทีผิวจราจร
จํานวน 4 ช่วง มีพืนทีรวม
ทังหมดไม่นอ้ ยกว่า 2,366.00
ตารางเมตร

1,150,000

-

-

ประชาชนได้รับความ
สํานักการช่าง
สะดวกในการสัญจรไปมา

48 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
และติดตังเครื องออกกําลังกาย
กลางแจ้ง บริ เวณบึงแก่นนคร
ั

เพือสนับสนุนให้คนในชุมชน
ได้ออกกําลังกาย

ก่อสร้างลานกีฬา มีพืนทีไม่
น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ติดตัง
อุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง

1,288,000

-

-

ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพดี รางกายแข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

สํานักการช่าง

สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ : พัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน
เป้ าประสงค์ : มีนักท่ องเทียวและการลงทุนทีเพิมมากขึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีนกั ท่องเทียวและการลงทุนทีเพิมมากขึน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการเทนนิสสูงอายุ - เพือเป็ นการเฉลิมฉลอง ในหลวง
ขอนแก่นโอเพ่น 2554
ขอนแกนโอเพน
ทรงครบรอบ 84 พรรษา
เฉลิมพระเกียรติในหลวง - เพือเป็ นกิจกรรมส่งเสริ มการ
ครบรอบ 84 พรรษา
ท่องเทียวประจําปี ของจ.ขอนแก่น
(พ่อหลวงของปวงชน
- เพือส่งเสริ มพัฒนากีฬาเทนนิสให้
5 ธันวามหาราช)
มีการเล่นแพร่ หลายมากขึน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-นักกีฬาเทนนิสจากทุกภูมิภาค
ของประเทศไทยนักเทนนิสจาก
ของประเทศไทยนกเทนนสจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และผูต้ ิดตามไม่
น้อยกว่า 600 คน

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท) (บาท)
80,000
-

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

- มีการเดินทางมายังจังหวัด
สํานักปลัดเทศบาล
ขอนแก่นเกิดการกระจายรายได้
ขอนแกนเกดการกระจายรายได
เข้าสู่จงั หวัดขอนแก่น และ
จังหวัดทีนักกีฬาต้องเดินทาง
ผ่าน เป็ นค่าพาหนะ ค่าทีพัก
ค่าอาหาร และอืนๆ
- ทําให้แหล่งท่องเทียวของ
จังหวัดขอนแก่น เป็ นทีแพร่
หลายมากยิงขึน
- ก่อให้เกิดความร่ วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐเอกชนในพืนที
การจัดกิจกรรมกีฬาประเภทอืน
อย่างต่อเนืองในครังต่อไป
- ทําให้ประชาชนผูส้ ูงอายุ มี
สุขภาพร่ างกายแข็งแรงลดค่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) เพิมเติม
พันธกิจ : การเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน
เป้ าประสงค์ (Goal) : มีนกั ท่องเทียวและการลงทุนทีเพิมมากขึน

ที

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีมา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
- ใชเวลาวางใหเกดประโยชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ในการออกกําลังกาย
- ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา
(การป้ องกันดีกว่าการรักษา)

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

เบอร์ โทรศัพท์ หน่ วยงานต่ างๆ
ของเทศบาลนครขอนแก่ น
สํานักงานเทศบาลนครขอนแก่น
โทรสาร (แฟกซ์)
ห้องนายกเทศมนตรี
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการคลัง
สํานักการช่าง
สํานักการศึกษา
สํานักการสาธารณสุ ขและสิ งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
สถานธนานุบาล แห่ งที 1
สถานธนานุบาล แห่ งที 2
โรงเรี ยนเทศบาลสวนสนุก
โรงเรี ยนเทศบาลวัดกลาง
โรงเรี ยนเทศบาลคุม้ หนองคู
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทัน
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
โรงเรี ยนเทศบาลโนนหนองวัด
โรงเรี ยนเทศบาลโนนชัย
โรงเรี ยนเทศบาลสามเหลียม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านตูม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านศรี ฐาน
ศูนย์ดบั เพลิงเทศบาล
ศูนย์ดบั เพลิงเมืองเก่า
ศูนย์ดบั เพลิงหนองแวง

043-221202, 043-224818
043-224390, 043-224301
043-224033
043-225151
043-221185
043-224030
043-221578
043-224031
043-225514
043-221667
043-271210
043-246150
043-220886
043-221823
043-222258
043-238119
043-225297
043-237590
043-222701
043-237589
043-237611
043-239967
043-225281
043-236978
043-221184
043-224625
043-234583

