ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ เทศบาลนครขอนแก่น
-------------------------------------บัดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทาแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ เทศบาลนครขอนแก่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๔ วรรค ๑๙ (การเพิ่มเติม หมายความว่า การเพิ่มเติม
แผนงาน/โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสามปี) และข้อ ๒๒ การเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่ อให้เป็นไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และเพื่อให้การดาเนินการตามแผนพัฒนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ เทศบาลนครขอนแก่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

คำนำ
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาล
นครขอนแก่น เล่มนี้ เป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ “พัฒนา
เมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข ” โดยได้กาหนดแผนงานการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัดขอนแก่น นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น
และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น อันมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอานาจหน้าที่ของเทศบาล
นครขอนแก่นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ดั ง นั้ น เทศบาลนครขอนแก่ น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นที่ ต้ อ งเพิ่ ม เติ ม แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนคร
ขอนแก่น ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 4 วรรค 19 (การเพิ่มเติม หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน/โครงการ
ที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสามปี ) และข้อ 22 การเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการตาม (1) (2) (3)
เทศบาลนครขอนแก่ น จึงหวังเป็นอย่ างยิ่ งว่า การจัดทาแผนพั ฒนาสามปีเพิ่ มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่น ดังกล่าว จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนต่อไป

เทศบาลนครขอนแก่น

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 เหตุผลและความจาเป็น
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บทที่ 2 สรุปรายละเอียดแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่น
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บทที่ 3 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่น
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บทที่ 4 รายละเอียดโครงการพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่น
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บทที่ 1
เหตุผลและความจาเป็น

บทที่ 1
เหตุผลและความจาเป็น

เหตุผลและความจาเป็น
ตามที่ เทศบาลนครขอนแก่น ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลนคร
ขอนแก่น พ.ศ.2558-2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ไปจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2558 และได้ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 แล้ว นั้น
เนื่องจาก เทศบาลนครขอนแก่น มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินงานตามภารกิจที่
เพิ่ ม ขึ้ น โดยมี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อแก้ ไ ขปัญหาและความต้ องการของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอานาจหน้าที่ของเทศบาลนครขอนแก่นอย่างเหมาะสมและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ จึ ง จาเป็ น ต้ อ งจั ด ท าโครงการที่ ยั งมิ ไ ด้ บรรจุใ นแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมของ
แผนพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น ให้สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่ างเหมาะสม เพื่อนาสู่การ
ปฏิบัติให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม
เปลี่ย นแปลง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่ น ครั้ง นี้ จะเกิ ดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนเป็นสาคัญ โดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 4 วรรค 19 (การเพิ่มเติม หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน/
โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสามปี) และข้อ 22 การเพิ่ มเติม
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปีที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและความจาเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาร่ า งแผนพั ฒ นาสามปี เ พิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
3. ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

รายละเอีย ดโครงการในแผนพั ฒ นาสามปี เ พิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลง (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่ น
โครงการในแผนพั ฒ นาสามปี เ พิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.25582560 เทศบาลนครขอนแก่ น มี จานวน 11 โครงการ งบประมาณ 131,570,000 บาท ภายใต้
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ของเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้
เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 5 มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน มีจานวน 11 โครงการ ดังนี้
1. ค่าก่อสร้างเส้นทางจักรยานบริเวณถนนกัลปพฤกษ์ ระยะที่ 1 ทาการเทพื้น ค.ส.ล.
หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,500 ตารางเมตร งานทาสีพื้นทางจักรยาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400
ตารางเมตร งบประมาณ 12,200,000 บาท
2. จ้างออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 3 (โบ๊เบ๊) เทศบาลนคร
ขอนแก่น ออกแบบตลาดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ให้มีที่จอดรถเพียงพอ เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาจราจร
หนาแน่นใจกลางเมือง งบประมาณ 4,400,000 บาท
3. ก่อสร้างกาแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนครช่วงท่านาวัดกลางถึงลานหมอนขิ ด เป็น
ระยะทางไม่น้อยกว่า 150 เมตร งบประมาณ 6,150,000 บาท
4. ค่าก่อสร้างกระบะทรายสนามอนุบาล โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โดยปรับพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร และก่อสร้างรั้วเหล็กสูง 1 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 49 เมตร เพื่อสาหรับ
การวางเครื่องเล่นสนามอนุบาล งบประมาณ 140,000 บาท
5. ค่าซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนหน้าเมือง ช่วงแยกตัดถนนหน้าศูนย์
ราชการถึงแยกตัดถนนอามาตย์และช่วงแยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงแยกตัดถนนเหล่านาดี พื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 11,751 ตารางเมตร งบประมาณ 24,100,000 บาท
6. ค่าซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนกลางเมือง ช่วงแยกตัดถนนหน้าศูนย์
ราชการถึงแยกตัดถนนอามาตย์ , ช่วงแยกตัดถนนชีท่าขอนถึงแยกตัดถนนข้างวัดหนองแวงพระอาราม
หลวง (ฝั่งทิศตะวันออก) และช่วงแยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงแยกตัดถนนข้างวัดหนองแวงพระอาราม (ฝั่ง
ทิศตะวันตก) พื้นที่ทั้ง 3 แห่ง รวมไม่น้อยกว่า 14,102 ตารางเมตร งบประมาณ 27,800,000 บาท
7. ค่ า ซ่อ มแซมปรับ ปรุงฝาปิด บ่ อพั กในผิวจราจรตามถนนสายหลักภายในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น เป็นฝาปิดเหล็กหล่อ จานวนไม่น้อยกว่า 560 ฝา ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครขอนแก่น ประกอบด้วย ถนนศรีจันทร์ จานวนไม่น้อยกว่า 280 ฝา ถนนมิตรภาพ จานวนไม่น้อย
กว่า 150 ฝา ถนนอนามัย, ถนนศรีนวลและถนนรอบบึงแก่นนคร จานวนไม่น้อยกว่า 80 ฝา ซอยคุ้ม
ตะวันใหม่ จานวนไม่น้อยกว่า 50 ฝา งบประมาณ 14,180,000 บาท

8. ค่าซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนครบริเวณสวนไห ทางวิ่ง
ทางจักยาน ลานเอนกประสงค์ ที่จอดรถยนต์ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8 ไร่ งบประมาณ 7,500,000 บาท
9. ค่าซ่อมแซมปรับปรุง ภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนครบริเวณลานหมอนขิด
โดยการก่อสร้างที่จอดรถ 2,196 ตารางเมตร งานซุ้มประตูทางเข้า งานรื้อถอน 1,178 ตารางเมตร
งานปรับปรุงบล็อกพื้น 6,136 ตารางเมตร งานย้ายต้นไม้ 10 ต้น งานปรับปรุงรั้ว 160 เมตร งาน
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ท่าน้า 200 เมตร งบประมาณ 29,500,000 บาท
10. ค่าก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มผิวจราจรบริเวณหน้าสวนหนานหนิง บึงแก่นนคร รื้อ
บล็อกทางเท้าเดิม 650 ตารางเมตร รื้อคันหิน 900 เมตร เทถนน คสล. 400 ตารางเมตร ปูบล็อกทางเท้า
ใหม่ 2,350 ตารางเมตร ทาสีคันหิน 280 ตารางเมตร ทาสีตีเส้นจราจร 300 เมตร
11. ค่าซ่อมแซมปรับปรุงลานเฟื่องฟ้าริมบึงแก่นนคร โดยทาการรื้อบล็อกคอนกรีต
เดิม ถมดินปรับระดับ เทคอนกรีตหนา 10 เซนติเมตร พื้นที่ 2,250 ตารางเมตร ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
12 ชุด ทางลาดและม้านั่ง งบประมาณ 2,800,000 บาท (เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาสามปีเทศบาล
นครขอนแก่น พ.ศ.2558-2560)
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไป-มา
2. เพื่ อ รองรับ และแก้ ไ ขปัญหาจราจร อันจะทาให้เกิ ด ความเสีย หายในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
3. เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงถนน ทางเท้า และฝาท่อที่ชารุด ตลอดจนภูมิทัศน์ ให้อยู่
ในสภาพดี มีความปลอดภัยและสวยงาม
4. เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
5. เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
6. เพื่อป้องกันอันตรายและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการเล่นของเล่น

บทที่ 2
สรุปรายละเอียดโครงการ

บทที่ 2
สรุปรายละเอียดแผนพั ฒ นาสามปี เ พิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่ น
สานักการช่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบ
ขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็น
นครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 5 มีระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ที่อยู่อาศัยและการลงทุน

โครงการพัฒนา
1.ค่าก่อสร้างเส้นทางจักรยานบริเวณถนนกัลปพฤกษ์ ระยะที่ 1
ทาการเทพื้น ค.ส.ล.หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,500 ตาราง
เมตร งานทาสีพื้นทางจักรยาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร
2.จ้ า งออกแบบรายละเอี ย ดการก่ อ สร้ า งตลาดสดเทศบาล 3
(โบ๊เบ๊ ) เทศบาลนครขอนแก่น ออกแบบตลาดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
โดยมีที่จอดรถเพียงพอ เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาจราจรหนาแน่นใจ
กลางเมือง
3.ก่อสร้างกาแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนครช่วงท่านาวัดกลางถึง
ลานหมอนขิด เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 150 เมตร
4.ค่ า ก่อสร้า งกระบะทรายสนามอนุบ าล โรงเรีย นเทศบาลคุ้ ม
หนองคู โดยปรับพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร และก่อสร้างรั้ว
เหล็กสูง 1 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 49 เมตร เพื่อสาหรับการวาง
เครื่องเล่นสนามอนุบาล

สรุปรายละเอียดแผนพั ฒ นาสามปี เ พิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่ น
สานักการช่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบ
ขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็น
นครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 5 มีระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ที่อยู่อาศัยและการลงทุน

โครงการพัฒนา
5.ค่าซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนหน้าเมือง ช่วงแยก
ตัดถนนหน้าศูนย์ราชการถึงแยกตัดถนนอามาตย์และช่วงแยกตัดถนน
ศรีจันทร์ถึงแยกตัดถนนเหล่านาดี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,751 ตาราง
เมตร
6.ค่าซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนกลางเมือง ช่วงแยก
ตัดถนนหน้าศูนย์ราชการถึงแยกตัดถนนอามาตย์ , ช่วงแยกตัดถนนชี
ท่ า ขอนถึ ง แยกตั ด ถนนข้ า งวั ด หนองแวงพระอารามหลวง (ฝั่ ง ทิ ศ
ตะวันออก) และช่วงแยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงแยกตัดถนนข้างวัดหนอง
แวงพระอาราม (ฝั่งทิศตะวั นตก) พื้นที่ทั้ง 3 แห่ง รวมไม่น้อยกว่า
14,102 ตารางเมตร
7.ค่าซ่อมแซมปรับปรุงฝาปิด บ่อพักในผิวจราจรตามถนนสาย
หลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เป็นฝาปิดเหล็กหล่อ จานวน
ไม่ น้ อ ยกว่ า 560 ฝา ตามแบบแปลนของเทศบาลนครขอนแก่ น
ประกอบด้ วย ถนนศรีจั น ทร์ จานวนไม่ น้อ ยกว่ า 280 ฝา ถนน
มิตรภาพ จานวนไม่น้อยกว่า 150 ฝา ถนนอนามัย, ถนนศรีนวลและ
ถนนรอบบึงแก่นนคร จานวนไม่น้อยกว่า 80 ฝา ซอยคุ้มตะวันใหม่
จานวนไม่น้อยกว่า 50 ฝา

สรุปรายละเอียดแผนพั ฒ นาสามปี เ พิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่ น
สานักการช่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบ
ขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็น
นครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 5 มีระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ที่อยู่อาศัยและการลงทุน

โครงการพัฒนา
8.ค่ า ซ่อมแซมปรับ ปรุง ภูมิทัศ น์ สวนสาธารณะบึ งแก่นนคร
บริเวณสวนไห ทางวิ่ง ทางจักยาน ลานเอนกประสงค์ ที่จอดรถยนต์
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8 ไร่
9.ค่ า ซ่อมแซมปรับ ปรุงภูมิทัศ น์สวนสาธารณะบึ งแก่นนคร
บริเวณลานหมอนขิด โดยการก่อสร้างที่ จอดรด 2,196 ตารางเมตร
งานซุ้มประตูทางเข้า งานรื้อถอน 1,178 ตารางเมตร งานปรับปรุง
บล็อกพื้น 6,136 ตารางเมตร งานย้ายต้นไม้ 10 ต้น งานปรับปรุงรั้ว
160 เมตร งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ท่าน้า 200 เมตร
10.ค่าก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มผิวจราจรบริเวณหน้าสวนหนาน
หนิงบึงแก่นนคร รื้อบล็อกทางเท้าเดิม 650 ตารางเมตร รื้อคันหิน 900
เมตร เทถนน คสล. 400 ตารางเมตร ปูบล็อกทางเท้าใหม่ 2,350 ตาราง
เมตร ทาสีคันหิน 280 ตารางเมตร ทาสีตีเส้นจราจร 300 เมตร
11.ค่าซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร
บริเวณลานเฟื่ องฟ้ า โดยท าการรื้อบล็ อกคอนกรี ตเดิม ถมดิ นปรั บ
ระดับ เทคอนกรีตหนา 10 เซนติเมตร พื้นที่ 2,250 ตารางเมตร ติดตั้ง
โคมไฟส่ อ งสว่ า ง 12 ชุ ด ทางลาดและม้ า นั่ ง (เปลี่ ย นแปลงจาก
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ.2558-2560)

บทที่ 3
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ เงินเทศบาล เงินอุดหนุน โครงการ เงินเทศบาล เงินอุดหนุน โครงการ เงินเทศบาล เงินอุดหนุน โครงการ เงินเทศบาล เงินอุดหนุน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบ
ขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนคร
แห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 5 มีระบบ

11

131,570,000

-

-

-

-

-

-

-

11

131,570,000

-

11

131,570,000

-

-

-

-

-

-

-

11

131,570,000

-

สาธารณูปโภคพืน้ ฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัว
ของที่อยู่อาศัยและการลงทุน

รวม

บทที่ 4
รายละเอียดโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ค่าก่อสร้างเส้นทางจักรยาน
เพือ่ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม
บริวเณถนนกัลปพฤกษ์ ระยะที่ 2 ให้ทางจักรยาน เพือ่ ออกกาลัง
กายและสัญจรไป-มา และให้เกิด
ความสวยงาม

ก่อสร้างทางวิ่งจักรยานในเขตของ
ทางเท้าเดิม โดยทาการเทพืน้
ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. พืน้ ที่ไม่น้อย
กว่า 13,500 ตร.ม. งานทาสีพนื้
ทางจักรยาน พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า
8,400 ตร.ม. งานบล็อกพืน้ พิมพ์
ลายพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม.
พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

2 จ้างออกแบบรายละเอียด
เพือ่ จ้างทาการออกแบบราย
การก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 3 ละเอียดตลาดสดเทศบาล 3
(โบ๊เบ๊) เทศบาลนครขอนแก่น เพราะปัจจุบันเสื่อมโทรมจาก
สาเหตุการใช้งานมานาน และ
ให้ประชาชนมีตลาดที่ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล
-เป็นตลาดที่มีที่จอดรถเพียงพอ

จ้างออกแบบรายละเอียด พร้อม
จัดทาราคาค่าก่อสร้างในการ
ก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 3(โบ๊เบ๊)
เพือ่ ก่อสร้างในอนาคต และการ
พัฒนาพืน้ ที่อาคารตลาดสดให้
ทันสมัยกับสภาพเมืองในปัจจุบัน
และเพือ่ ให้มีพนื้ ที่ใช้สอยเพียงพอ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วัด
2558
2559
2560 (KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
ส.ต. (บาท) (บาท)
12,200,000 - ประชาชนมีความปลอดภัย สานักการช่าง
ทั้งในชีวิตและทรัพย์สนิ
ได้ใช้เป็นที่ออกาลังกาย
รวมถึงการพักผ่อน
หย่อนใจและใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

4,400,000

-

-

-

-

-การก่อสร้างตลาดเป็น สานักการช่าง
ไปตามวัตถุประสงค์
(สานักการ
ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สาธารสุข
ความคุ้มค่า
และสิง่ แวดล้อม)
-ประชาชนมีพนื้ ที่จอดรถ
ที่เพียงพอ
-ประชาชนได้รับความ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ รองรับและแก้ไขปัญหาการ
จราจรหนาแน่นใจกลางเมือง
-เพือ่ ให้การก่อสร้างตลาดมี
มาตรฐาน มีความปลอดภัย
-เพือ่ ให้การก่อสร้างมีประโยชน์
และคุ้มค่าต่อการลงทุน

อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อหน่วยงาน และประชาชนใน
อนาคต ให้ได้รับความสะดวก
สะอาด ปลอดภัย ต่อชีวิต และที่
สาคัญไปตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการเดิม

3 ก่อสร้างกาแพงป้องกันตลิ่ง
เพือ่ ใช้เป็นทางเดิน- ทางวิ่งให้
บึงแก่นนคร ช่วงท่าน้าวัดกลาง ประชาชนได้ใช้สาหรับการ
ถึงลานหมอนขิด
ออกกาลังกาย และเพือ่ ใช้เป็น
แนวป้องกันการพังทลายของดิน
ริมตลิ่งอีกทางหนึง่ ตลอดจน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความ
สวยงาม

ก่อสร้างกาแพงป้องกันตลิ่ง
บึงแก่นนคร ช่วงวัดกลางไปทาง
ลานหมอนขิด โดยก่อสร้าง
กาแพงป้องกันตลิ่งเป็นระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 150 ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2558
2559
2560 (KPI)
(บาท)
ส.ต. (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปลอดภัยทั้งชีวิตและ
และทรัพย์สนิ
-การจราจรไป-มา
คล่องตัว ไม่ติดขัด

6,150,000

-

-

-

-

มีแนวป้องกันตลิ่งเพือ่
สานักการช่าง
ป้องกันอันตรายจากการ
พังทลายของดินและมี
ภูมิทัศน์มีความสวยงาม
ประชาชนมีที่พักผ่อน
หย่อนใจและออกกาลังกาย
ที่ปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 ค่าก่อสร้างกระบะทรายสนาม
อนุบาล โรงเรียนเทศบาล
คุ้มหนองคู

เพือ่ จัดทากรับะทรายให้เป็น
ที่วางของเล่นสาหรับเด็กชั้น
อนุบาล เพือ่ ป้องกันอันตราย
จากการเล่นของเล่นเด็ก

ปรับพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.
และก่อสร้างรั้วเหล็กสูง 1 ม.
ความยาวไม่น้อยกว่า 49 ม.
เพือ่ สาหรับการวางเครื่องเล่น
สนามอนุบาล

5 ค่าซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า
สองฝั่งถนนหน้าเมือง

เพือ่ ทาการซ่อมแซมปรับปรุง
ทางเท้าเดิมที่มีความชารุด
ทรุดโทรมจาการใช้งานมานาน
ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน
ที่ใช้เดินสัญจรผ่านไป-มา
-เพือ่ ให้มีสภาพที่ดีสวยงามและ
ใช้งานได้เป็นอย่างดี
-เพือ่ ความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา

ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสองฝั่ง
ถนนหน้าเมือง ช่วงแยกตัดถนน
หน้าศูนย์ราชการถึงแยกตัดถนน
อามาตย์และช่วงแยกตัดถนน
ศรีจันทร์ถึงแยกตัดถนนเหล่านาดี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,751 ตร.ม.

โดยทาการย้ายสิ่งกีดขวางบน
ทางเท้า ปูผิวทางเท้าวัสดุหิน
แกรนิตทาผิวหน้าหยาบ และปู

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วัด
2558
2559
2560 (KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
ส.ต. (บาท) (บาท)
140,000 - -เด็กนักเรียนมีที่เล่นและ สานักการช่าง
ออกกาลังกายเพือ่ เสริม
สร้างพัฒนาการที่ดี
-เด็กนักเรียนได้รับความ
ปลอดภัยจากการเล่น
ของเล่น
24,100,000

-

-

-

-

-ประชาชนสามารถใช้ สานักการช่าง
ทางเท้าในการสัญจร
ไป-มา ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย
-ภูมิทัศน์มีความสวยงาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2558
2559
2560 (KPI)
(บาท)
ส.ต. (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บล็อกทางเท้าสาหรับผู้พิการทาง
สายตา ก่อสร้างทางลาดคนพิการ
ตามมาตรฐานอารยะสถาปัตย์
รื้อขอบคันหินเดิมและหล่อคันหิน
สูงเท่าผิวทางเท้าปูใหม่ พร้อมทาสี
จราจร เปลี่ยนฝาบ่อพักทางเท้า
ติดตั้งช่องรับน้าใหม่เป็นชนิด
เหล็กหล่อ
6 ค่าซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า
สองฝั่งถนนกลางเมือง

-เพือ่ ทาการซ่อมแซมปรับปรุง
ทางเท้าเดิมที่มีความชารุด
ทรุดโทรมจาการใช้งานมานาน
ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน
ที่ใช้เดินสัญจรผ่านไป-มา
-เพือ่ ให้มีสภาพที่ดีสวยงามและ
ใช้งานได้เป็นอย่างดี

ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสองฝั่ง
ถนนกลางเมือง โดยดาเนินการ
ดังนี้
1. ช่วงแยกตัดถนนหน้าศูนย์
ราชการถึงแยกตัดถนนอามาตย์
2. ช่วงแยกตัดถนนชีท่าขอนถึง
แยกตัดถนนข้างวัดหนองแวง

27,800,000

-

-

-

-

ประชาชนสามารถใช้
ทางเท้าในการสัญจร
ไป-มา ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พระอารามหลวง(ฝั่งทิศตะวันออก)
3. ช่วงแยกตัดถนนศรีจันทร์ถึง
แยกตัดถนนข้างวัดหนองแวง
พระอาราม(ฝั่งทิศตะวันตก)พืน้ ที่
ทั้ง 3 แห่ง รวมไม่น้อยกว่า
14,102 ตร.ม. โดยทาการย้าย
สิ่งกีดขวางบนทางเท้า ปูผิวทาง
เท้าวัสดุหินแกรนิตทาผิวหน้า
หยาบ และปูบล็อกทางเท้าสาหรับ
ผู้พิการทางสายตา ก่อสร้างทาง
ลาดคนพิการตามมาตรฐาน
อารยะสถาปัตย์ รื้อขอบคันหิน
เดิม และหล่อคันหินสูงเท่าผิว
ทางเท้าปูใหม่พร้อมทาสีจราจร
เปลี่ยนฝาบ่อพักทางเท้า ติดตั้ง
ช่องรับน้าใหม่เป็นชนิดหล็กหล่อ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2558
2559
2560 (KPI)
(บาท)
ส.ต. (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

7 ค่าซ่อมแซมปรับปรุงฝาปิดบ่อพัก เพือ่ ปรับปรุงฝาบ่อพักเดิมตาม
ในผิวจราจรตามถนนสายหลัก ถนนสายหลัก และสายสาคัญ
ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ที่ได้ทาการก่อสร้างไว้นานแล้ว
ซึ่งปัจจุบันมีสภาพที่ชารุด
โทรม ก่อให้เกิดอันตรายต่อการ
ใช้งาน และการสัญจรผ่านไป-มา
จึงจาเป็นที่จะต้องทาการก่อสร้าง
ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี
สามารถใช้งานได้ดี ปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สนิ ของประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดบ่อพักใน
ผิวจราจร ตามถนนสายหลัก
ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เป็นฝาปิดเหล็กหล่อ จานวนไม่
น้อยกว่า 560 ฝา ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครขอนแก่น
ประกอบด้วย
1.ถนนศรีจันทร์ จานวนไม่น้อย
กว่า 280 ฝา
2.ถนนมิตรภาพ จานวนไม่น้อย
กว่า 150 ฝา
3.ถนนอนามัย,ถนนศรีนวลและ
ถนนรอบบึงแก่นนคร จานวน
ไม่น้อยกว่า 80 ฝา
4.ซอยคุ้มตะวันใหม่ จานวนไม่
น้อยกว่า 50 ฝา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด
2558
2559
2560 (KPI)
จะได้รับ
(บาท)
ส.ต. (บาท) (บาท)
14,180,000 - ประชาชนสามารถใช้
ทางเท้าในการสัญจร
ไป-มา ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 ค่าซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะบึงแก่นนคร
บริเวณสวนไห

เพือ่ ซ่อมแซมปรับปรุงลาน
ชารุดเสื่อมโทรมตามสภาพ
ประกอบกับเป็นพืน้ ที่ก่อสร้าง
มาแล้วแล้ว จึงจาเป็นที่จะต้อง
ซ่อมแซมปรับปรุงให้มีสภาพ
ที่ดีก่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม
และประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย

ปรับปรุงซ่อมแซมทางวิ่ง
ทางจักรยาน ลานเอนกประสงค์
ที่จอดรถยนต์ พืน้ ที่รวมไม่น้อย
กว่า 8 ไร่

9 ค่าซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะบึงแก่นนคร
บริเวณลานหมอนขิด

เพือ่ ซ่อมแซมปรับปรุงลาน
หมอนขิตซึ่งเป็นหนึง่ พืน้ ที่ของ
บึงแก่นนครที่ก่อให้เกิดความ
สวยงามและเป็นสถานที่พัก
ผ่อนหย่อนใจภายในสวนของ
คนเมือง แต่ในสภาพปัจจุบัน
ชารุด เสื่อมโทรมตามสภาพ

ก่อสร้างที่จอดรถ 2,196 ตร.ม.
งานซุ้มประตูทางเข้า งานรื้อถอน
1,178 ตร.ม. งานปรับปรุง
บล็อกพืน้ 6,136 ตร.ม. งานย้าย
ต้นไม้ 10 ต้น งานปรับปรุงรั้ว
งานปรับปรุงรั้ว 160 ม.
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ท่าน้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
ตัวชี้วัด
2558
2559
2560 (KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
ส.ต. (บาท) (บาท)
7,500,000 - ประชาชนใช้เป็นสถานที่ สานักการช่าง
ออกกาลังกายและพักผ่อน
หย่อนใจ ที่มีความ
ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ และใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

29,500,000

-

-

-

-

ประชาชนใช้เป็นสถานที่ สานักการช่าง
ออกกาลังกายและพักผ่อน
หย่อนใจ ที่มีความ
ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ และใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2558
2559
2560 (KPI)
(บาท)
ส.ต. (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประกอบกับเป็นพืน้ ที่ก่อสร้าง 200 ม.
มาแล้วแล้ว จึงจาเป็นที่จะต้อง
ซ่อมแซมปรับปรุงให้มีสภาพที่ดี
ก่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม และ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างหลากหลาย
10 ก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มพื้นที่
ผิวจราจรบริเวณด้านหน้า
สวนหนานหนิง บึงแก่นนคร

เพือ่ เพิม่ พืน้ ที่ผิวจราจรถนน
บริเวณด้านหน้าสวนหนานหนิง
ให้ประชาชนสามารถใช้ในการ
สัญจรผ่านไป-มาได้อย่างสะดวก

ทาการรื้อบล็อกทางเท้าเดิม 650
ตร.ม. รื้อคันหิน 900 ม. เทถนน
คสล. 400 ตร.ม. ปูบล็อกทางเท้า
ใหม่ 2,350 ตร.ม. ทาสีคันหิน
280 ตร.ม. ทาสีตีเส้นจราจร
300 ตร.ม.

2,800,000

-

-

-

-

ประชาชนใช้เป็นสถานที่ สานักการช่าง
ออกกาลังกายและพักผ่อน
หย่อนใจ ที่มีความ
ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 1.ยกระดับการผลิต เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ที่ 5.มีระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานที่ดีเพือ่ รองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เดิม
11 ค่าก่อสร้างปรับปรุง
ลานเฟือ้ งฟ้า
ริมบึงแก่นนคร

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) (ผลผลิตของโครงการ)

เปลี่ยนแปลง
เดิม
เปลี่ยนแปลง
เดิม
ค่าซ่อมแซมปรับปรุง เพือ่ ใช้เป็นที่พักผ่อน เพือ่ ซ่อมแซมปรับปรุง ทาการรื้อพืน้ บล็อก
ลานเฟือ่ งฟ้าริมบึง
หย่อนใจของประชาชน ลานเฟือ่ งฟ้าเดิมซึ่ง คอนกรีตเดิม แล้วทา
นคร
เป็นหนึง่ พืน้ ที่ของ
การเทพืน้ พิมพ์ลาย
บึงแก่นนครในสภาพ คอนกรีต พืน้ ที่ไม่น้อย
ปัจจุบันชารุดให้คืน กว่า คอนกรีต 1,200
สภาพที่ดีก่อให้เกิด ตร.ม.
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
ปลอดภัยและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างหลากหลาย

เปลี่ยนแปลง
ทาการรื้อบล็อก
คอนกรีตเดิม ถมดิน
ปรับระดับ เทคอนกรีต
หนา 10 ซ.ม. พืน้ ที่
2,250 ตร.ม. ติดตั้ง
โคมไฟส่องสว่าง 12 ชุด

ทางลาดและม้านัง่

(เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ.2558-2560)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงานที่
2558
2558
รับผิดชอบ
(บาท) ส.ต. (บาท) ส.ต.
เดิม
1,300,000

เปลี่ยนแปลง
- 2,800,000 - สานักการช่าง

