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                                                           ประกาศเทศบาลนครขอนแกน 
 เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
                                ******************************************** 

 

 ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช

จาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร

จัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอผลการ

ติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วไปอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  ขอ 30(5) เทศบาลนครขอนแกน จึงขอประกาศผลการดําเนินงาน           

การจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถิ่นในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ และกํากับการ

บริหารจัดการเทศบาลนครขอนแกน ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลนครขอนแกน   
   “เปนศูนยกลางเศรษฐกจิภาคอีสาน มีสังคมที่เอ้ืออาทร เรียนรูและนาอยูอยางยั่งยืน” 

ข. พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลนครขอนแกน มีดังนี้ 

1.  เพิ่มศักยภาพของเมือง 

2.  พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

3.  เพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการพัฒนา 
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ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา เทศบาลนครขอนแกนไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการ

พัฒนายุทธศาสตร ไว 13 ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการเรงรัดการจัดการน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ   

- เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับและระบายน้ํา 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการคมนาคมที่มีความเหมาะสมกับสภาพของเมือง   

- เพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนสงมวลชนและการจราจร 

3. ยุทธศาสตรการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง  

- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง 

4. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

- มีสงแวดลอมที่ดีตอการดํารงชีวิต 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน   

- สงเสริมการทองเที่ยวและการลงทุน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการเรยีนรูของประชาชน / ปฏิรูปการศึกษา 

- ประชาชนมีการศึกษา 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

8. ยุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกจิชุมชน  

- ชุมชนมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ / สงเสริมการลงทุนของชุมชน 

9. ยุทธศาสตรการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น   

- ประชาชนมีความหวงแหนในวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

10. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

- การสรางเสริมสุขภาพ 

- ประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง 

11. ยุทธศาสตรการสรางสังคมเอื้ออาทร  

- ผูดอยโอกาสในสังคมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะครอบคลุมและทั่วถึง 

12. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งภาคประชาชน   

- การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง 

13. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพขององคกร   

- บุคลากรมีความรูความสามารถ 

- ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการมีคุณภาพ 

- มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

- บริหารงบประมาณแบบมงเนนผลสัมฤทธิ์ 

- พัฒนาการจัดเก็บรายได 
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ง. การวางแผนงบประมาณ    ดูจาก  R02, R09 
เทศบาลนครขอนแกนไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2551 

- 2553) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การ

ประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทํา

โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป    
เทศบาลนครขอนแกน ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2551 – 2553) เม่ือวันที่  

25 มิถุนายน 2550 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2551 – 2553)                  

รวม  534 โครงการ งบประมาณ  313,247,320.00 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 
 (ลานบาท) 

 

1. การเรงรัดการจัดการน้าํทวมฯ  

2. การพัฒนาระบบการคมนาคมฯ 

3. การปรับปรุงโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง  

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ 

5.การพฒันาเศรษฐกิจและเงินทุน   

6. การพัฒนากระบวนการเรยีนรูของประชาชนฯ 

7. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติฯ 

8. การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกจิชุมชน 

9. การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น   

10. การพัฒนาคุณภาพชวีิต  

11. การสรางสังคมเอื้ออาทร   

12. การสรางความเขมแข็งภาคประชาชน   

13. การพัฒนาศักยภาพขององคกร   
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รวม 534 313,247,320.00 
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แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนา  3 ป ของเทศบาลนครขอนแกน 
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โครงการ

โครงการในแผนพัฒนา 3 ป

1. การเรงรัดการจัดการน้ําทวมฯ 
2. การพัฒนาระบบการคมนาคมฯ
3. การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและผังเมือง 

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน  
6. การพัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชนฯ
7. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตฯ
8. การเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
9. การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  

10. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
11. การสรางสังคมเอ้ืออาทร  
12. การสรางความเขมแข็งภาคประชาชน  
13. การพัฒนาศักยภาพขององคกร  

 

 

แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา  3 ป ของเทศบาลนครขอนแกน 

28,651,650

10,907,300

123,635,600

1,222,000

30,000

19,979,920

5,965,520

42,970,000

6,585,880

5,606,820

20,498,800

4,652,000

42,541,830

งบประมาณในแผนพัฒนา 3 ป
1. การเรงรัดการจัดการน้ําทวมฯ 

2. การพัฒนาระบบการคมนาคมฯ

3. การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและผังเมือง 

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน  

6. การพัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชนฯ

7. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตฯ

8. การเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน

9. การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  

10. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

11. การสรางสังคมเอ้ืออาทร  

12. การสรางความเขมแข็งภาคประชาชน  

13. การพัฒนาศักยภาพขององคกร  
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จ. การจัดทํางบประมาณ 
ผูบริหารเทศบาลนครขอนแกน ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันที่  14 

กันยายน 2551  โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณ  จํานวน 471 โครงการ งบประมาณตาม

เทศบัญญัติงบประมาณ จํานวนเงิน  290,172,322.00  ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลนครขอนแกน มีดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัต ิ วัตถุประสงค 

 

ผลผลิต 

1 1. การเรงรัดการ 

จัดการน้ําทวมใหมี

ประสิทธิภาพ  

โครงการจดัซือ้ปอมหมวกจราจร รายไดจัดเก็บเอง 193,750.00 เปนที่พักเตรียมความพรอมที่จะใหบริการ

ประชาชนผูใชรถใชถนนไดอยางรวมเร็ว

รวมถึงเพื่อเปนจดุตรวจ สกัดผูกระทําผดิ

ของเจาหนาทีต่ํารวจ 

มีการเตรียมความพรอมที่จะใหบริการ

ประชาชนผูใชรถใชถนนไดอยางรวดเร็ว 

2   โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ซอยหมอชาญ

อุทิศ(ชวงจากซอยสันติสขุถึงถนนผังเมืองรวม

ขอนแกน) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,530,000.00 เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและ

ระบายน้ํา 

ทอระบายน้ําภายในถนนหมอชาญอุทศิชวง

จากแยกซอยสนัตสิุขไปทางทศิตะวนัตกถึง

ถนนผังเมืองรวมขอนแกน 

3   โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ซอยศรนีคร เงินอดุหนุนทั่วไป 2,616,000.00 เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและ

ระบายน้ํา 

ทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศนูยกลาง 

0.60 เมตร ภายในถนนหมอชาญอุทศิ 

4   โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ซอยมิตร

สัมพันธ 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,661,000.00 เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและ

ระบายน้ํา 

ทอระบายน้ํา คสล. ภายในซอยมิตรสัมพันธ

พรอมบอพักน้ํารางวีไมนอยกวา 588 ม. 

5   โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยจอมศร ี เงินอดุหนุนทั่วไป 782,000.00 เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและ

ระบายน้ํา 

ทอระบายน้ํา คสล.ภายในซอยจอมศรีพรอม

บอพักน้ํารางวีไมนอยกวา 272 ม. 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
 

1. การเรงรัดการจัดการน้าํทวมฯ  

2. การพัฒนาระบบการคมนาคมฯ 

3. การปรับปรุงโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง  

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ 

5.การพฒันาเศรษฐกิจและเงินทุน   

6. การพัฒนากระบวนการเรยีนรูของประชาชนฯ 

7. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติฯ 

8. การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกจิชุมชน 

9. การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น   

10. การพัฒนาคุณภาพชวีิต  

11. การสรางสังคมเอื้ออาทร   

12. การสรางความเขมแข็งภาคประชาชน   

13. การพัฒนาศักยภาพขององคกร   
 

 

27  

6 

49 

6 

1 

106 

10 

4 

15 

25 

10 

14 

198 

 

28,651,650.00 

7,727,600.00 

116,793,100.00 

1,227,500.00 

360,000.00 

15,880,902.00 

6,275,000.00 

37,338,640.00 

6,535,880.00 

5,496,820.00 

19,333,800.00 

3,038,000.00 

41,513,430.00 

รวม 471 290,172,322.00 

R13,R05 
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6   โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ซอยปูจดั เงินอดุหนุนทั่วไป 461,000.00 เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและ

ระบายน้ํา 

ทอระบายน้ํา คสล.ภายในซอยปูจดัพรอมบอ

พักน้าํรางวีและทอลอดถนนไมนอยกวา 166 ม. 

7   โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ซอยศรีมารัตน 

22 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,968,000.00 เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและ

ระบายน้ํา 

ทอระบายน้ํา คสล.ภายในซอยศรีมารัตน 22 

พรอมบอพักน้ํารางวี ยาวไมนอยกวา 266 ม. 

8   โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ซอยศรีมารัตน 

8/5 

เงินอดุหนุนทั่วไป 595,000.00 เพ่ิมขัดความสามารถในการรองรับและ

ระบายน้ํา 

ทอระบายน้ํา คสล.ภายในซอยศรีมารัตน 8/5 

ความยาวรวมไมนอยกวา 192 ม. 

9   โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ซอยเหรียญ

ทอง 

เงินอดุหนุนทั่วไป 648,000.00 เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและ

ระบายน้ํา 

ทอระบายน้ํา คสล.ภายในซอยเหรยีญทอง 

ความยาวรวมไมนอยกวา 207 ม. 

10   โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ซอยหนา

บานเลขที่ 198/25 (จากถนนปรีชาประสิทธิ์               

ถึงถนนประสานมติร) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 686,000.00 เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและ

ระบายน้ํา 

ทอระบายน้ํา คสล. จากถนนประสานมิตรไป

ทางทศิใตถึงถนนปรีชาประสิทธิค์วามยาว

รวมไมนอยกวา 219 ม 

11   โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ซอยสันติไมตรี 

(ศิลปสนทิ 8) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 793,000.00 เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและ

ระบายน้ํา 

ทอระบายน้ํา คสล.ซอยสันติไมตรี ความยาว

รวมทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ํารางวีไมนอย

กวา 280 ม. 

12   โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยเมตตา                 

(หนาบานเลขที่ 666/20 ถึงบานเลขที่ 666/60 

เงินอดุหนุนทั่วไป 2,351,000.00 เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและ

ระบายน้ํา 

ทอระบายน้ํา คสล.ภายในซอยเมตตา พรอม

บอพักรับน้ํารางวีความยาวรวมไมนอยกวา 

550 ม. 

13   โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ถนนประสาน

มิตร(ชวงจากถนนศิลปสนิทถึงถนนนิรมล) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 700,000.00 เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและ

ระบายน้ํา 

ทอระบายน้ํา คสล.ภายในถนนประสานมิตร 

พรอมบอพักน้ํารางวีความยาวรวมไมนอย

กวา 250 ม. 

14   โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ซอยศรีจันทร 

29 (ชวงปากลางเมืองถึง AN อพารทเมต) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,132,000.00 เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและ

ระบายน้ํา 

ทอระบายน้ํา คสล.ภายในซอยศรีจนัทร 29 

ความยาวรวมไมนอยกวา 211 ม. 

15   โครงการกอสรางทอระบายน้ําและขยายไหลถนน 

คสล.ซอยทุงทอง 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,410,000.00 เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและ

ระบายน้ํา 

ทอ คสล.ขนาดเสนผาศนูยกลาง 0.40 ม.          

มีความยาวรวมไมนอยกวา 440 ม. 

16   โครงการกอสรางทอระบายน้ําและขยายไหลถนน 

คสล.ซอยหลังศูนยราชการ 14 แยก ซอย 5 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,488,000.00 เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและ

ระบายน้ํา 

ทอ คสล. ขนาดเสนผาศนูยกลาง 0.60 ม.         

มีความยาวรวมไมนอยกวา 212 ม. 

17   โครงการกอสรางทอระบายน้ําและขยายไหลถนน 

คสล.ซอยชาตะผดุง 24 

เงินอดุหนุนทั่วไป 407,000.00 เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและ

ระบายน้ํา 

ทอ คสล.ขนาดเสนผาศนูยกลาง 0.40 ม.          

มีความยาวรวมไมนอยกวา 158 ม. 

18   โครงการกอสรางทอระบายน้ําและขยายไหลถนน 

คสล.ซอยเชื่อมมิตรภาพกับซอยมะลวิัลย 3              

(ขางวัดปาชัยวนั) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 495,000.00 เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและ

ระบายน้ํา 

ทอ คสล.เสนผาศนูยกลาง 0.60 ม.                    

มีความยาวรวมไมนอยกวา 120 ม. 

19   โครงการกอสรางทอระบายน้ําและขยายไหลถนน 

คสล.ซอยบูรพา 3 

เงินอดุหนุนทั่วไป 312,000.00 เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและ

ระบายน้ํา 

ทอ คสล.ขนาดเสนผาศนูยกลาง 0.40 ม.          

มีความยาวรวมไมนอยกวา 121 ม. 

20   โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ซอยโชคชัย

(มิตรภาพ 3) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,346,000.00 เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและ

ระบายน้ํา 

ทอระบายน้ําภายในซอยโชคชัย(มิตรภาพ

ซอย 3) มีความยาวรวมไมนอยกวา 295 ม. 

21   โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ซอยศรีจันทร 

37 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,212,000.00 เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและ

ระบายน้ํา 

ทอระบายน้ํา ภายในซอยศรีจนัทร 37 มี

ความยาวรวมไมนอยกวา 265 ม. 

22   โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยกลางเมือง 28 เงินอดุหนุนทั่วไป 678,000.00 เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและ

ระบายน้ํา 

ทอ คสล.ขนาดเสนผาศนูยกลาง 0.60 ม. มี

ความยาวบอพักรางวีไมนอยกวา 165 ม. 

23   โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยประชาสโมสร 

17 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,980,000.00 เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและ

ระบายน้ํา 

ทอ คสล.ขนาดเสนผาศนูยกลาง 0.60 ม.มี

ความยาวรวมบอพักรางวีไมนอยกวา 684 ม. 

24   โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยกลางเมือง 22 เงินอดุหนุนทั่วไป 445,000.00 เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและ

ระบายน้ํา 

ทอ คสล.ขนาดเสนผาศนูยกลาง 0.60 ม. ความ 

ยาวทอรวมบอพักรางวีไมนอยกวา 132 ม. 

25   โครงการจางเหมาเอกชนในการขุดลอกทอระบาย

น้ําตามถนนสายหลกัภายในเขตเทศบาล 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,303,900.00 เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและ

ระบายน้ํา 

ขุดลอกทอระบายน้ําตามถนนสายหลัก

ภายในเขตเทศบาล 

26   โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยแมบุหลัน เงินอดุหนุนทั่วไป 467,000.00 เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและ

ระบายน้ํา 

ทอระบายน้ําซอยแมบุหลัน ความยาวรวมไม

นอยกวา 123 ม. 

27   โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยรวมมิตร เงินอดุหนุนทั่วไป 991,000.00 เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและ

ระบายน้ํา 

ทอระบายน้ําซอยรวมมิตร มีความยาวรวมไม

นอยกวา 250 ม. 

28 2. การพัฒนาระบบ

การคมนาคมฯ 

โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 เพ่ือใหประชาชนผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติ

ตามเครื่องหมายจราจรอยางถูกตอง 

ประชาชนผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติตาม

เครื่องหมายจราจรอยางถูกตอง เกิดความ
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ปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

29  โครงการฝกอบรมอาสาจราจร รายไดจัดเก็บเอง 85,600.00 เพ่ือใหเปนอาสาจราจรทีถู่กตองตาม

กฎหมาย ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือเจาหนาที่

ตํารวจจราจรในการควบคุมจัดการจราจร

ตามมาตรฐาน สนง.ตํารวจแหงชาต ิ

มีอาสาจราจรที่มีคณุสมบัติถูกตองตาม

กฎหมาย การปฏิบัติงานดานจราจรอยางมี

สวนรวมปบภาคประชาชน 

30  โครงการติดตั้งสญัญาณไฟจราจรสําหรับคนขาม

และผูพิการบริเวณหนาโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง,

โรงเรียนกัลยาณวตัร 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,664,000.00 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบขนสงมวลชนและ

จราจร 

ติดตั้งสญัญาณไฟจราจรเปดคนขาม/สําหรับ

ผูพิการบริเวณดานหนาโรงเรียนเทศบาล          

วัดกลาง 

31  โครงการติดตั้งสญัญาณไฟกระพริบเตือนโซลา

เซลล 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,664,000.00 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบขนสงมวลชนและ

จราจร 

ติดตั้งสญัญาณไฟกระพริบเตือนโซลาเซลล 

เพ่ือเตอืนผใชรถใชถนนใหระวังจุดอันตราย

และบริเวณสีแ่ยก 

32  โครงการปรับปรุงแกไขจดุเสีย่งสี่แยกถนนกลาง

เมืองตัดกับถนนเหลานาด ี

เงินอดุหนุนทั่วไป 214,000.00 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบขนสงมวลชนและ

จราจร 

ติดตั้งปายจราจรทาสตีีเสนจราจร ทาขอบคัน

หิน ตดิตั้งไฟกระพริบ 

33  โครงการทาสตีีเสนจราจรตามถนนสายหลักภายใน

เขตเทศบาล 

เงินอดุหนุนทั่วไป 3,600,000.00 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบขนสงมวลชนและ

จราจร 

ทาสตีีเสนจราจรตามถนนสายหลักภายใน

เขตเทศบาล 

34 3. การปรับปรุง

โครงสรางพื้นฐาน

และผังเมือง  

โครงการกอสรางปรับปรุงอาคารสาํนักงาน รายไดจัดเก็บเอง 310,000.00 เพ่ือขยายพื้นที่ในการปฏิบัติราชการและ

บริการประชาชนผูที่มาตดิตอใหเกดิความ

สะดวกคลองตวั 

ประชาชนผูที่มาตดิตอมีความสะดวกและ

คลองตัว 

35  โครงการปรับปรุงลานหนาเสาธงสถานขีนสง

ผูโดยสาร 

รายไดจัดเก็บเอง 98,000.00 เกิดความเปนระเบียบและมีความสวยงาม ลานหนาเสาธงสถานีขนสงผูโดยสารมีความ

สวยงามขึน้ 

36  โครงการปรับปรุงถนน คสล.สถานีรถปรับอากาศ รายไดจัดเก็บเอง 1,289,000.00 เพ่ือเพิ่มความสะดวกในการสญัจรไปมา

ของผูใชรถใชถนน 

ถนน คสล.สถานีรถปรับอากาศ เพื่อความ

คลองตัวในการสญัจรไปมา 

37  โครงการสรางอาคารปฏิบัติงาน ศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลปและหองสขุา ร.ร.เทศบาลสวนสนกุ 

เงินอดุหนุนทั่วไป 2,900,000.00 มีหองสุขาที่สะอาด และเพียงพอตอจํานวน

นักเรียน ชั้นที่ 2 สรางเปนหองเรียนรูศิลปะ 

อาคารปฏิบัติงาน ศลิปะ ดนตรี นาฏศิลป

และหองสขุา 

38  โครงการกอสรางปรับปรุงอาคารเรียน 2                    

(ร.ร.เทศบาลหนองใหญ) 

รายไดจัดเก็บเอง 880,000.00 เพ่ือจายเปนคากอสรางปรับปรุงอาคาร

เรียน 2 ใหมีความปลอดภัย มีบรรยากาศ

ตอการจัดการเรียนการสอน 

อาคารเรยีน 2 ไดรับการปรับปรุง 

39  โครงการกอสรางติดตั้งระบบรดน้ําตนไมภายใน

โรงเรียนเทศบาลโนนชัย 

เงินอดุหนุนทั่วไป 120,000.00 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง เครื่องปมน้ําพรอมวางระบบทอและหัวฉดีน้าํ

ภายในบริเวณโรงเรียนเทศบาลโนนชัย 

40  โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางบริเวณบึงทุง

สรางดานทศิตะวนัตก 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,200,000.00 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง ระบบไฟฟาสองสวางบริเวณบึงทุงสรางดาน

ทิศตะวันตกชนดิเสาสูงHigh-Mastสูง 20 ม. 

41  โครงการกอสรางระบบปองกันตลิ่งพังบึงแกนนคร เงินอดุหนุนทั่วไป 3,300,000.00 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง ระบบปองกันตลิ่งบึงแกนนครพัง 

42  โครงการติดตั้งแผงกัน้แดดอาคารอาํนวยการ

โรงเรียนเทศบาลบานศรีฐาน 

เงินอดุหนุนทั่วไป 40,000.00 เพ่ือปองกันแสงแดดและฝน ตามแบบ

มาตรฐาน เทศบาลนครขอนแกน 

 แผงกั้นแดดเพื่อปองกนัความรอนใหกับครู 

นักเรียน 

43  โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายและเครื่องเดก็

เลนกลางแจง เขต 1,เขต 2,เขต 3 , เขต 4 

เงินอดุหนุนทั่วไป 17,135,100.00 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง เครื่องออกกําลังกายและเครื่องเด็กเลน

กลางแจงตามชุมชน เขต 1 

44  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสระน้ําในโรงเรยีน

เทศบาลบานศรีฐาน 

เงินอดุหนุนทั่วไป 500,000.00 เพ่ือสรางเขื่อนกันดินปองกัน การพังทลาย

ของดนิขอบสระ 

 เขื่อนดิน เพ่ือปองกันการพังทลายของดนิ        

ขอบสระน้าํ 

45  โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตกออิฐบลอ็ก พรอม  

ตาขายเหล็กและประตโูรงเรียนเทศบาล                     

บานศรีฐาน 

เงินอดุหนุนทั่วไป 250,000.00 เพ่ือกอสรางปรับปรุงร้ัวคอนกรีตและสราง

ร้ัวตาขายเหล็ก 

 โรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอยูใน

โรงเรียนอยางมีความสุขและมีความ

ปลอดภัย 

46  โครงการกอสรางหลังคาทางเดนิระหวางอาคาร

โรงเรียนเทศบาลบานศรีฐาน 

เงินอดุหนุนทั่วไป 400,000.00 เพ่ือสรางหลังคาทางเดินปองกันแสงแดด

และฝนใหแกนกัเรียน ระหวางอาคารเรียน 

อาคารโรงอาหาร หองสมุด 

 หลังคาทางเดิน เพื่อปองกันแดดและฝน

ใหกับ ครู นักเรียน 

47  โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมทอระบายน้ํา

ซอยขางหมูบานพิมานชล 1 

เงินอดุหนุนทั่วไป 4,893,000.00 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง ถนน คสล.กวางเฉลี่ย 4.00ม. หนา 0.15 ม.      

มีความยาวประมาณ 444 ม. 

48  โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชน

โพธิบัลลังกทอง 

เงินอดุหนุนทั่วไป 209,000.00 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง ผิวจราจรถนนทางหลวงเทศบาลภายในชุมชน

โพธิบัลลังกทอง 

49  โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรถนนมะลิวัลย

ซอย 3(ขางวัดปาชัยวนั) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,788,000.00 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง ผิวจราจรถนนทางหลวงเทศบาลมะลิวัลย

ซอย 3 มีความยาวประมาณ 689 ม.ไดรับการ

ปรับปรุง 
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50  โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ซอยศรีบูรพา 

1 และซอยศรีบูรพา 2 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,077,000.00 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง ทอระบายน้ําภายในซอยบูรพา 1 และซอย

บูรพา 2 พรอมบอพักน้ํารางวีและทอลอด

ถนนไมนอยกวา 348 ม. 

51  โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมทอระบายน้ํา

ซอยน้ําทิพย 2 

เงินอดุหนุนทั่วไป 4,299,000.00 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง ถนน คสล.หนา 0.15 ม. กวางเฉลี่ย 4.00 ม. มี

ความยาวทอระบายน้ําบอพักน้ํารางวีไมนอย

กวา 400 ม. 

52  โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.พรอมระบบ

ระบายน้ําซอยกรองทอง(ราษฎรคะนึง ซอย 9) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 4,719,000.00 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง ถนน คสล.หนาไมนอยกวา 0.15 ม. มีความ

ยาวประมาณ 537 ม. 

53  โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางบานเลขที่ 

207/1-3 ถึงบานเลขที ่209/1 

เงินอดุหนุนทั่วไป 680,000.00 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง ถนน คสล.หนา 0.15 ม. กวางเฉลี่ย 4.00 ม. มี

ความยาวประมาณ 252 ม. 

54  โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมทอระบายน้ํา 

ซอยศรีจันทร 29 (ชวงซอยยอยหนารานอาหารปา

กลางเมือง) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 2,248,000.00 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง ถนน คสล.หนาไมนอยกวา 0.15 ม. กวาง

เฉลีย่ 3.20 ม. มีความยาวประมาณ 408 ม. 

55  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในชุมชนไทย

สมุทรซอยบานเลขที ่243/130,243/117,243/109 

และ243/107 

เงินอดุหนุนทั่วไป 417,000.00 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง ผิวจราจร ปูดวย Asphaltic Concrete กวาง

ประมาณ 4.00-5.50 ม. ยาวประมาณ 350 ม. 

56  โครงการกอสรางทอระบายน้ําและกอสรางถนน 

คสล.ถนนหลังชุมชนตะวันใหม 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,544,000.00 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง ทอ คสล.ขนาดเสนผาศนูยกลาง 0.80 ม. มี

ความยาวไมนอยกวา 202 ม. 

57  โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนหลังโรงสูบน้ํา         

หลังบึงทุงสราง 

เงินอดุหนุนทั่วไป 939,000.00 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง ถนน คสล.หนาไมนอยกวา 0.15 ม. มีความ

ยาวประมาณ 352 ม. 

58  โครงการกอสรางถนน คสล.และทอระบายน้ําตาม

ถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล       

เขต 1 จํานวน 13 ซอย 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,366,000.00 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง ถนน คสล.และทอระบายน้ําตามถนน ตรอก 

ซอย ตามชุมชน เขต 1 

59  โครงการกอสรางปายบอกเสนทางโรงเรียนเทศบาล

บานศรีฐาน 

เงินอดุหนุนทั่วไป 15,000.00 เพ่ือจายเปนคากอสรางปายชื่อโรงเรยีน 

จํานวน 6 ปาย 

 ปายชื่อโรงเรียน จํานวน  6 ปาย 

60  โครงการกอสรางถนน คสล.และทอระบายน้ําตาม

ถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล         

เขต 2 จํานวน 13 ซอย 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,948,000.00 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง ถนน คสล.และทอระบายน้ําตามถนน ตรอก 

ซอย ตามชุมชน เขต 2 

61  โครงการกอสรางถนน คสล.และทอระบายน้ําตาม

ถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล  

เขต 3 จํานวน 39 ซอย 

เงินอดุหนุนทั่วไป 5,905,000.00 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง ถนน คสล.และทอระบายน้ําตามถนน ตรอก 

ซอย ตามชุมชน เขต 3 

62  โครงการกอสรางถนน คสล.และทอระบายน้ําตาม

ถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล  

เขต 4 จํานวน 12 ซอย 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,910,000.00 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง ถนน คสล.และทอระบายน้ําตามถนน ตรอก 

ซอย ตามชุมชน เขต 4 

63  โครงการกอสรางปรับปรุงถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ําถนนวฒุารามซอย 2 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,590,000.00 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง ถนน คสล.พรอมทอระบายน้ําถนนวุฒาราม

ซอย 2มีความยาวรวมบอพักไมนอยกวา          

439.ม. ไดรับการปรับปรุง 

64  โครงการกอสรางถนน คสล.และทอระบายน้ําถนน

หลังศนูยราชการ 14 แยก ซอย 3 ตอนปลาย 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,610,000.00 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง ทอ คสล.ขนาดเสนผาศนูยกลาง 0.60 ม. มี

ความยาวไมนอยกวา 190 ม. 

65  โครงการกอสรางขยายไหลทาง พรอมกอสรางทอ

ระบายน้ํา คสล.ซอยทาวนิล 

เงินอดุหนุนทั่วไป 344,000.00 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง ไหลทางไดรับการขยาย พรอมกอสรางทอ

ระบายน้ํา คสล.ซอยทาวนิล มีความยาวไม

นอยกวา 101 ม. 

66  โครงการวางและจัดทําผงัเมืองรวมในเขตเทศบาล เงินอดุหนุนทั่วไป 50,000.00 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง ขอมูลความคิดเหน็จากประชาชน หรือผูที่

เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลในการจดัทําผังเมือง

รวมไดกําหนดไว 

67  โครงการบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง            

( ร.ร.ท.บานโนนชัย ) 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพ่ือเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอ 

สรางตางๆ เชน ประต ูหนาตาง โครงหลังคา 

ฝาเพดาน  กระเบ้ืองหลังคาและสิ่งกอสราง

อื่น  ๆที่อยูในความรับผิดชอบของโรงเรยีน 

บุคลากรมีความปลอดภยัจากการใชอาคาร

สถานที่ในโรงเรียน 

68  โครงการสรางประตูทางเขาดานสถานอีนามัย          

( ร.ร.ท.บานโนนชัย ) 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 เพ่ือสรางประตูบานเลือ่นเหล็ก โรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความสขุ

และมีความปลอดภัย 
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69  โครงการกอสรางอาคารอนุบาล สูง 2 ชั้น จํานวน 3 

หลัง( ร.ร.ท.บานโนนชยั ) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,989,000.00 เพ่ือเตรยีมการสอน สรางบรรยากาศในการ

เรียนรู กระตุนพัฒนาการของเดก็ตาม

โครงการโรงเรียนนํารองวิถีชุมชนทองถิน่ 

การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมี

ประสิทธิภาพและประสทิธิผลไดมาตรฐาน 

70  โครงการกอสรางบานพกัครู ( ร.ร.ท.บานโนนชัย ) รายไดจัดเก็บเอง 3,240,000.00 เพ่ือกอสรางบานพักครู ครูไดรับสวัสดิการ และมีขวัญกําลังใจในการ

ทํางานและมีประสทิธิภาพการทํางานสูงขึน้ 

71  โครงการกอสรางฐานและเสาธง ( ร.ร.ท.บานโนน

ชัย ) 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพ่ือใหโรงเรียนมีเสาธงในการทาํกิจกรรม

หนาเสาธงในภาคเชาของการเขาแถวกอน

เขาเรียนและทาํกิจกรรมอื่น  ๆที่เกี่ยวของกับ

สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

นักเรียนสาํนึกรักในชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ศรัทธาและเลื่อมในในการ

ปกครองระบอบประชาธปิไตย 

72  โครงการกอสรางอาคารเรียนและหองเรียนพรอม

โรงอาหาร (โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง) 

รายไดจัดเก็บเอง 22,385,000.00 เพ่ือกอสรางอาคารเรียนใหเพียงพอกับ

จํานวนนกัเรียน 

อาคารเรยีนขนาด 5 ชั้น และชัน้ลอย ชัน้ลาง

ใชเปนโรงอาหาร และชั้นบนเปนอาคารเรียน 

73  โครงการสรางหองน้ําหองสวมสําหรับนกัเรียน 

(โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง) 

รายไดจัดเก็บเอง 720,000.00 เพ่ือจัดเตรียมหองน้ําหองสวมไวรองรับ

จํานวนนกัเรียนที่เพ่ิมขึน้และชดเชยหองน้ํา

เกาทีช่ํารุดเกินซอมบํารุง 

อาคารหองสขุา 2 หลัง ขนาด 10 ที่                   

แบบนั่งยอง 

74  โครงการกอสรางอาคารเรียน ร.ร.เทศบาล                 

คุมหนองค ู

รายไดจัดเก็บเอง 8,307,000.00 - นักเรยีนมีอาคารเรียนหลังใหมแทนหลัง

เกาทีท่รุดโทรมไปตามกาลเวลา - นักเรียนมี

ความปลอดภัยในชีวติ - นักเรียนมี

หองเรียนและหองพิเศษเพียงพอกับจํานวน

นักเรียน - นักเรียนมีหองเรียนที่สวยงาม

พรอมดวยเครื่องอํานวยความสะดวกที่เอือ้

ตอการจัดการเรียนการสอน 

อาคารเรยีน เพ่ือใหนักเรียนไดมีสถานที่

สําหรับเรียนหนังสือ จาํนวน 1 หลัง 

75.  โครงการกอสรางตาขายไนลอนรอบสนาม

บาสเกตบอล ร.ร.เทศบาลคุมหนองค ู

รายไดจัดเก็บเอง 161,000.00 - เพ่ือรักษาทรัพยสนิของโรงเรียน สนามบาสเกตบอล ที่มีตาขายลอมรอบ เพื่อ

ปองกันอุปกรณกีฬาสญูหาย 

76.  โครงการสรางปายชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล

บานตูม 

เงินอดุหนุนทั่วไป 80,000.00 1. เพ่ือจัดมีปายชื่อโรงเรยีนแทนปายเดิมที่

ไมเหมาะสมกับภูมิทัศน 

ปายชื่อโรงเรยีนเทศบาลบานตูมขนาด 2 x 8 

เมตร โครงเหล็ก 

77.  โครงการปรับปรุงโรงฝกอาชีพพื้นฐาน(สมุนไพร)

โรงเรียนเทศบาลบานตูม 

เงินอดุหนุนทั่วไป 90,000.00 1. เพ่ือใหมีหองเรียนสมุนไพรตอการใชงาน

ในทุกระดับชั้น 

โรงผลติน้ําสมุนไพร 

78.  โครงการปรับปรุงโซนจําหนายตั๋ว ทั้ง 2 สถาน ี รายไดจัดเก็บเอง 1,033,000.00 เพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูประกอบการ

เดินรถและผูมาใชบริการ 

สถานีขนสง มีความเปนระเบียบและสะดวก

แกประชาชนผูมาใชบริการ 

79.  โครงการปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาสถานีขนสง              

ทั้ง 2 สถาน ี

รายไดจัดเก็บเอง 3,287,000.00 เพ่ือปรับปรุงหลังคากระเบื้องลอนคูเกาให

เปนหลังคาเหลก็ทั้ง 2 สถาน ี

หลังคา เพ่ือกนัแดนและฝนใหกับประชาชน

ที่มาใชบริการ 

80.  โครงการปรับปรุงร้ัวโรงเรียนเทศบาลบานหนองแวง เงินอดุหนุนทั่วไป,เงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

150,000.00 เพ่ือสรางรั้วโรงเรยีนทางดานทิศใตและ

ทางดานหนาของโรงเรียน 

โรงเรียนมีร้ัวที่ไดมาตรฐานปองกันการสญู

หายของทรัพยสิน 

81.  กอสรางอาคารเชื่อมระหวางอาคาร 2-4                 

(หนองแวง) 

เงินอดุหนุนทั่วไป,เงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

90,000.00 เพ่ือเชือ่มทางเดินระหวางอาคาร2-4และ

จัดทาํผนังกั้นทางเดิน 

มีสะพานเชื่อมตอตัวอาคาร2-4 เพื่อปองกนั

แสงแดดและฝน 

82.  ปรับปรุงโรงอาหาร(หนองแวง) เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

88,000.00 เพ่ือกอสรางประตูโรงอาหารจากประตูมวน

เปนประตูตาขาย 

มีประตูโรงอาหารที่ไดมาตรฐาน 

83. 4. การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  

โครงการลดปริมาณขยะ ลดปญหาสิ่งแวดลอม เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

156,500.00 เพ่ือเปนทางเลอืกในการคัดแยกขยะกลับมา

ใชประโยชน รณรงคใหประชาชนมีการคัด

แยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทัว่ไป 

ประชาชนมีการคัดแยกขยะรีไซเคลิออกจาก

ขยะทัว่ไป จํานวน 400 คน/ป 

84.   โครงการขยะเกิดที่ไหนกาํจัดที่นัน่ เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

75,000.00 เพ่ือสงเสริมใหชุมชนโรงเรียน และวัดมีสวน

รวมในการลดปริมาณขยะ เพ่ือลดปริมาณ

ขยะทีต่องนําไปกําจัดในชุมชน 

ชุมชน 13 ชุมชน ปริมาณขยะลดลงไมนอย

กวารอยละ 30 

85.   โครงการถังขาวหมูฟนฟชูีวิต ป 2551 เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

350,000.00 รณรงคคดัแยกขยะยอยสลายจาก

รานอาหาร ตลาดไปทําปุย พัฒนาศักยภาพ

เครือขายเกษตรกรผลผลติปุยจากขยะ

อินทรยี 

รานอาหาร ตลาดไปทําเปนปุย ไมนอยกวา 

2,000 กก./วัน 
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86.   โครงการประกวดการมีสวนรวมรักษาความสะอาด

ความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

500,000.00 เพ่ือกระตุนใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวม

ในการรักษาความสะอาดความเปนระเบียบ

เรียบรอย เพ่ือใหเกิดความสะอาดความเปน

ระเบียบเรียบรอยและความนาอยูในชุมชน 

ความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชนยอย 1 

คร้ัง 

87.   โครงการหนาวนี้ขีจ่ักรยานไปทํางาน เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

146,000.00 มีประชาชนขี่จกัรยานมาทํางานในชวงหนา

หนาวเวลา 4 เดือน ไมนอยกวา 2,000 คน 

ลดปริมาณการใชน้ํามัน 71,666 ลิตร 

การลดการใชน้ํามัน 71,666 ลิตร 

88.   โครงการนครขอนแกนอากาศสดใสไรมลพิษ รายไดจัดเก็บเอง 0.00 ติดตามสถานการณคณุภาพอากาศจาก

การสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมพิษเพื่อ

นํามาควบคุมแหลงกอมลพิษในเขต

เทศบาล ลดปริมาณมลพิษ  

เพ่ิมการใชแคลอรี่ เพื่อสขุภาพที่แข็งแรง 

28,380,000 แคลอรี่/โครงการ 

89. 5. การพัฒนา

เศรษฐกจิและเงินทุน 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา เงินอดุหนุนทั่วไป 360,000.00 - เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามความ

ตองการของชุมชน 

- หลกัสตูรโรงเรียนเปนทีต่องการของชุมชน 

90. 6. การพัฒนา

กระบวนการเรยีนรู

ของประชาชน/ 

ปฏิรูปการศึกษา  

โครงการสงเสริมกิจกรรมทางวิชาการ                        

(ร.ร เทศบาลบานโนนทัน) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 41,000.00 เพ่ือสนับสนนุงานดานวชิาการของนักเรียน

ใหมีระสิทธิภาพ 

นักเรียนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 80% 

91.   โครงการสงเสริมการใชหองสมุด                                

(ร.ร. เทศบาลบานโนนทนั) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 100,000.00 1. เพ่ือจัดซือ้หนังสือเขาหองสมุดให

เพียงพอตอความตองการของ นักเรียน 2. 

เพ่ือใหนกัเรียนทุกสายชัน้ไดใชแหลงเรียนรู

ในโรงเรียนใหเกดิประโยชนมากที่สดุ 3. เพ่ือ

ปลูกจิตสํานึกใหรักการอานและคนควา

ความรูใหม ๆ  ไดดวย ตนเอง 

นักเรียนมีจิตสํานึกรักการอาน มีความรู

รอบตัว เรียนรูอยางตอเนื่อง 

92.   โครงการจดันทิรรศการแสดงผลงานนักเรียน 

 (ร.ร.เทศบาลบานโนนทนั) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 45,000.00 เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและสนับสนนุการมี

สวนรวมในการทําผลงานใหมีคณุภาพ

ดีเดนและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

มีนักเรียนเขารวมกจิกรรมไมนอยกวา 80% 

93.   โครงการเขาคายจริยธรรมครู – นักเรียน 

 (ร.ร.เทศบาลบานโนนทนั) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 85,000.00 1. เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสทําความดีโดย

การใหทานรักษาศีล 2. เพื่อใหนักเรียนไดนํา

หลักธรรมคําสอนไปใชในชีวิตประจําวัน 3. 

เพื่อปลูกฝงจริยธรรมศีลธรรมของนักเรียน 

ใหมีจิตใจที่ดีงามและเปนคนดีของสังคม 

นักเรียนมีจริยธรรมศลีธรรมและเปนคนดขีอง

สังคม 

94.   โครงการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 

 (ร.ร.เทศบาลบานโนนทนั) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 30,000.00 1. เพ่ือใหนักเรยีนมีสขุภาพพลานามัยที่

แข็งแรง รูจักสามัคค ีมีน้ําใจเปนนกักีฬา 

นักเรียนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 80% 

95.   จัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศโดย 

ครูชาวตางชาต ิร.ร.เทศบาลสวนสนุก 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,555,200.00 เพ่ือเปนคาตอบแทนวิทยากรหรือผูมีทักษะ

ประสบการณในดานการสอนภาษาอังกฤษ 

นักเรียนโรงเรยีนเทศบาลสวนสนกุทุก

ระดับชั้น 

96.   โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรม  

 ร.ร.เทศบาลสวนสนุก 

เงินอดุหนุนทั่วไป 75,000.00 เพ่ือพัฒนาผูเรียนดานคณุธรรม จริยธรรม ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

สายชัน้ประถมศึกษาปที ่5 

97.   โครงการพฒันามาตรฐานระดับปฐมวัย 

รร.เทศบาลบานหนองใหญ 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 เพ่ือพัฒนานกัเรียนระดบัปฐมวัยในดาน

รางกาย สังคม สติปญญา 

วัสดอุุปกรณและสื่อการเรียนการสอน 

98.   โครงการสายสัมพันธกลัยาณมิตร 

 ร.ร.เทศบาลสวนสนุก 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,252,000.00 เปนคาตอบแทนวทิยากรหรือผูมีทกัษะ

ประสบการณในดานการสอนภาษาอังกฤษ 

นักเรียนโรงเรยีนสังกัดเทศบาลในกลุม

เครือขาย 5 โรงเรียน 

99.   จัดนทิรรศการแสดงผลงานทางวชิาการ  

ร.ร.เทศบาลสวนสนุก 

เงินอดุหนุนทั่วไป 70,000.00 เพ่ือสรางเจตคตทิี่ดตีอการปฏิรูปการเรียนรู

สูการบูรณาการทุกกลุมสาระ กระตุนให

ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม 

ครูนักเรียนผูปกครองและชุมชนโรงเรียน

เทศบาลสวนสนุก 

100.   โครงการการจัดกิจกรรมวันแม 

 ร.ร.เทศบาลสวนสนุก 

เงินอดุหนุนทั่วไป 30,000.00 ปลูกฝงนกัเรียนในดานคณุธรรม จริยธรรม 

สํานกึในพระคณุแม ความกตัญตูอผูมี

พระคุณ 

นักเรียนโรงเรยีนเทศบาลสวนสนกุ ไดรับการ

ปลูกฝงในดานคุณธรรม จริยธรรม สํานึกใน

พระคุณแม ความกตญัูตอผูมีพระคณุ 

101.   โครงการสูความเปนเลศิทางวิชาการ 

รร.เทศบาลบานหนองใหญ 

รายไดจัดเก็บเอง 257,500.00 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนชวงชั้นที่ 1,2และ3 

นักเรียน ไดออกคายวิชาการ 

102.   โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 

รร.เทศบาลบานหนองใหญ 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพ่ือเผยแพรและประชาสมัพันธผลงานทาง

วิชาการของครูและนกัเรยีน ครูและนกัเรียน

นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 



 - 11 - 

 

ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัต ิ วัตถุประสงค 

 

ผลผลิต 

มีผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน การเรียนสูงขึน้ 

103.   โครงการประชาสัมพันธโรงเรียน 

 (ร.ร.เทศบาลบานโนนทนั) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 43,000.00 1. เพ่ือเผยแพรผลงานนกัเรียนและ

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ  ของ

โรงเรียนตอชุมชนและหนวยงานอื่น 

โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธกันดีขึน้ 

104.   โครงการสงเสริมผูนําทางการพูดสูกลุมเครอืขาย 

(ร.ร.เทศบาลบานโนนทัน) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 48,000.00 1. เพ่ือฝกการเปนผูนําทางการพูดใหกับ

นักเรียน 2. เปนการแลกเปลี่ยนเรยีนรู

ระหวางนกัเรียนทีผ่านการเปนผูนําทางการ

คิดทางการพูดสูกลุมเครอืขายในโรงเรียน 

นักเรียนกลาคดิ กลาพูด กลาแสดงความ

คิดเห็นในเรื่องตาง ๆ  

105.   โครงการจดันทิัศการแสดงผลงานทางวิชาการ รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพ่ือประเมินและพัฒนางานวิชาการเรียน

การสอน เพ่ือแสดงผลงานทางวชิาการตอ

สาธารณชน เพ่ือใหครูและนกัเรียน 

ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจดั

การศึกษาของสถานศึกษา 

ครู นักเรียน ผูปกครอง ชมุชน มีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

106.   โครงการโรงเรียนพฒันามาตรฐานระดับปฐมวัย

โรงเรียนเทศบาลบานศรีฐาน 

เงินอดุหนุนทั่วไป 120,000.00 เพ่ือพัฒนานกัเรียนระดบัปฐมวัยในดาน

รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และ

จายเปนคาวสัดอุุปกรณ และสือ่การเรียน

การสอนระดับปฐมวัย 

 นักเรียนระดับปฐมวัย ไดรับการพัฒนาดาน

รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา 

107.   โครงการสงเสริมทกัษะทางวิชาการ โรงเรียน

เทศบาลบานศรีฐาน 

เงินอดุหนุนทั่วไป 10,000.00 เพ่ือใหนกัเรียนไดมีโอกาสเรียนรู พัฒนา

ทักษะทางวิชาการในวันสุนทรภูและวนั

สงเสริมทกัษะทางภาษาตางประเทศ 

 นักเรียนไดมีโอกาสเรียนรู พัฒนาทักษะทาง

วิชาการในวนัสนุทรภูและวันสงเสริมทักษะ

ทางภาษาตางประเทL 

108.   โครงการกนิ อยู เปน ( ร.ร.ท.บานโนนชัย ) รายไดจัดเก็บเอง 70,000.00 เพ่ือใหนกัเรียนอนุบาล - ป.6 รูจักเลือก

วัตถดุิบในการประกอบอาหารฝกทักษะการ

ใชวัสดุอุปกรณในการประกอบอาหาร รู

คุณคาของการเลือกรับประทานอาหาร มี

ระเบียบวินัย ฝกมารยาทในการับประทาน

อาหาร และเพื่อใหนักเรียนนาํไปใชใน

ชีวิตประจําวนั 

นักเรียนมีสุขภาพอนามยัที่ด ีและรูจกัเลอืก

รับประทานอาหารที่ปลอดภัยนําไปใชใน

ชีวิตประจําวนัไดจริง 

109.   โครงการศิลปนนอย ( ร.ร.ท.บานโนนชัย ) รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถ

ทางดานศลิปะ ดนตรีและนาฏศลิป 

นักเรียนมีความสามารถทางดานศลิปะ 

ดนตรีและนาฏศลิป 

110.   โครงการเขาคายคณุธรรม ( ร.ร.ท.บานโนนชัย ) รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูเกีย่วกับการปฏิบัติ

ตามหลกัธรรมเบ้ืองตน และสามารถนําไป

ปฏิบัติในชีวิตประจําวนัไดถูกตอง และ

สงเสริมใหเปนคนดีมีศลีธรรม และมี

คุณธรรมประจําตวัตลอดไป 

นักเรียนมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงคทีด่ ี

และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวนัได 

111.   โครงการเขาคายสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู 

 ( ร.ร.เทศบาลบานโนนชยั ) 

รายไดจัดเก็บเอง 91,600.00 เพ่ือจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณตรงเชื่อมโยงกับการเรียนรู

นอกหองเรียน เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู 

นักเรียนสามารถเชือ่มโยงความคิด รูจัก

แกปญหาไดอยางถูกตองและนาํความรูที่ได

ไปใชในชีวิตประจําวัน 

112.   โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

( หยดน้ําแหงการเรียนรู ) (ร.ร.ท.บานโนนชัย ) 

รายไดจัดเก็บเอง 51,000.00 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการ

สอน ( หยดน้ํา ) ของนกัเรียนเปนการแสดง

ความสามารถของนกัเรียนที่แสดงออกอยาง

สรางสรรค ผูปกครองมารวมสนับสนนุการ

เรียนรูของบุตร และสรางความสัมพันธ

ระหวางครูกับผูปกครอง 

นักเรียนรูจักการทํางานอยางเปนระบบและ

รูจักวางแผนการทํางานสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวนัได 

113.   โครงการคายพุทธโรงเรียนเทศบาลบานศรีฐาน เงินอดุหนุนทั่วไป 30,000.00 เพ่ือเปนคาใชจายกิจกรรมเขาคายพุทธ

ธรรมของครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล

บานศรีฐาน 

 กิจกรรมเขาคายพุทธธรรมของครูและ

นักเรียนโรงเรยีนเทศบาลบานศรีฐาน 

114.   โครงการรวมแสดงนทิรรศการ ผลงานครูนักเรียน

และชุมชน โรงเรียนเทศบาลบานศรีฐาน 

เงินอดุหนุนทั่วไป 50,000.00 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจดันทิรรศการ

ผลงานคณะครแูละนักเรยีนของโรงเรียน

เทศบาลบานศรีฐาน 

 นิทรรศการผลงานคณะครูและนักเรียนของ

โรงเรียนเทศบาลบานศรีฐาน 
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115.   โครงการจดันทิรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 

(โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง) 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 เพ่ือแสดงผลงานความกาวหนาในการจดั

การศึกษาของโรงเรียนเลก็ในโรงเรียนใหญ

ตอสาธารณชน เพ่ือเปนเวทีในการ

แลกเปลี่ยนการเรียนรูทางวิชาการ/การ

จัดการศึกษาในโรงเรียน 

จัดนทิรรศการ 1-2 วัน เพื่อแสดงผลงานของ

ครู นักเรียน ตลอดจนกิจกรรมวิชาการ 

116.   โครงการจดันทิรรศการทางวิชาการ 

 ร.ร.เทศบาล  คุมหนองค ู

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 1.เพ่ือแสดงผลงานทางวชิาการของโรงเรียน 

2.เพ่ือประเมินและพัฒนางานวิชาการ 3.

เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของโรงเรียน 

จัดนทิรรศการ 1-2 วัน เพื่อแสดงผลงานของ

ครู นักเรียน ตลอดจนกิจกรรมวิชาการ 

117.   โครงการพฒันากระบวนการเรียนการสอนดวย

โครงงาน (โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง) 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 ครูและนักเรียนรวมกนัพฒันากระบวนการ

เรียนรู 

จัดกจิกรรมกระบวนการรูโดยวธิีการจดัทํา

โครงงาน 

118.   โครงการธนาคารขยะ 

 ร.ร.เทศบาลคุมหนองค ู

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 1.นักเรียนมีสวนรวมในการรักษา

สิ่งแวดลอมของโรงเรียน 2.นักเรียนไดฝก

ปฏิบัติจากแหลงเรียนรูจริง 3.นักเรยีนมี

คุณธรรมจริยธรรม 

นักเรียน จํานวน  513 คน ไดมีสวนรวมใน

การรักษาสิ่งแวดลอม 

119.   โครงการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการทกุ

กลุมสาระการเรียนรู (Storyline) 

 ร.ร.เทศบาลคุมหนองค ู

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 1.เพ่ือใหนักเรียนสามารถจัดองคความรูได 

2.เพ่ือใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู 3.

เพ่ือใหนกัเรียนทํางานเปนทีม 

นักเรียน จํานวน  14 คน ไดเรียนรูการทํางาน

เปนทีม 

120.   โครงการคายพฒันาสิ่งแวดลอม 

ร.ร.เทศบาลคุมหนองค ู

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 1.เพ่ือสงเสริมศักยภาพครู นักเรียน ให

เขมแข็งและปลูกจิตสํานกึเยาวชนกับการมี

สวนรวมในการดูแลสิ่งแวดลอมในทองถิน่ 

ครู และนักเรียน จํานวน  50 คน มีสวนรวมใน

การดูแลสิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

121.   โครงการคายบูรณาการครอบครัวเล็ก 

ร.ร.เทศบาลคุมหนองค ู

รายไดจัดเก็บเอง 120,000.00 1.เพ่ือใหครูนกัเรียนทาํกจิกรรมรวมกัน

นอกเหนือจากการเรยีนการสอนในหองเรียน 

2.เพ่ือเปนการจัดกิจกรรมนันทนาการ

รวมกันประจําป 

ครู และนักเรียน จํานวน 559 คน ไดทํา

กิจกรรมนันทนาการรวมกัน 

122.   โครงการเขาคายสนุกคิดกับการเรียนรู

คณติศาสตร (โรงเรียนเทศบาลวดักลาง) 

รายไดจัดเก็บเอง 90,000.00 - เพ่ือสงเสริมใหนกัเรียนไดรูคิด รูทํา รู

แกปญหา - เพ่ือสงเสริมความเปนเลิศทาง

คณติศาสตร - เพ่ือฝกฝนนักเรียนใหมี

ความรูทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร 

กิจกรรมเขาคายคณติของนักเรียนชวงชัน้ที่ 

2,3 รวม 2 คร้ัง ๆ  2 วัน 

123.   โครงการพฒันาหลกัสตูรทองถิน่ กินดีมีพลังสราง

ภูมิรู สูยุงลาย (โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง) 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 - เพ่ือสงเสริม นอกเหนือจากการเรียนใน

หองเรียนกิจกรรมหลักสตูรทองถิน่ 

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4-5 จัดกิจกรรม

จากแหลงเรยีนรูในทองถิน่ เชน โรงฆาสัตว , 

ถังขาวหมู , 

124.   โครงการเด็กดีดนตรศีิลปคร้ังที่ 2/2551 โรงเรียน

เทศบาลบานตูม 

เงินอดุหนุนทั่วไป 10,000.00 1. เพ่ือแสดงออกถึงความรูความสามารถ

ดานดนตรีและศลิปะของนักเรียน 

นักเรียน จํานวน 328 คน ที่เขารวมโครงการ 

125.   นิทรรศการการแสดงผลงานทางวชิาการครั้งที่

3/2551 โรงเรียนเทศบาลบานตูม 

เงินอดุหนุนทั่วไป 30,000.00 1. เพ่ือแสดงผลงานดานการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนในรอบปที่ผานมา 2. เพ่ือ

แสดงออกถึงความกานหนาในดานการ

จัดการเรียนการสอนของครู 

นักเรียน จํานวน 328 คน ที่เขาชมงาน 

126.   โครงการจางครูในรายวชิาที่ขาดแคลน 

 (โรงเรียนเทศบาลวดักลาง) 

รายไดจัดเก็บเอง 818,760.00 - เพ่ือใหการจัดกระบวนการเรียนรูใน

รายวิชาคณติศาสตร,วิทยาศาสตร (ฟสิกส) 

, งานธุรการ มีประสิทธิภาพ 

จัดจางครูและเจาหนาทีวุ่ฒิปริญญาตรี 

จํานวน 7 อัตรา วฒุิอนปุริญญา 1 อัตรา 

127.   โครงการแขงขันนักเรียนคนเกงของโรงเรียน 

ในสังกัดเทศบาลนครขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 สรรหานกัเรียนคนเกงของเทศาลนคร

ขอนแกนเปนตวัแทนไปแขงขันทางวิชาการ

ทุกกจิกรรมทั้งในระดับภาคและประเทศ 

นักเรียนไดแสดงความสามารถตามศักยภาพ

ของตนเองพฒันาตนเองอยางตอเนือ่ง 

128.   โครงการจดักจิกรรมประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 60,000.00 เพ่ือใหคณะกรรมการสถานศกึษาไดทราบ

ภารกิจหนาที่ของตนเองที่จะสนับสนุนการ

จัดการศึกษา 

จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโดยมี

ผูเขารวมประชุมไมนอยกวา 150 คน 

129.   โครงการจดักจิกรรมเขาคายลูกเสือ - ยุวกาชาด 

และเนตรนาร ี

รายไดจัดเก็บเอง 300,000.00 เพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนลูกเสือ-             

ยุวกาชาดและเนตรนาร ีเพ่ือใหลูกเสือ-          

ยุวกาชาดและเนตรนารมีีความสนกุสนาน

สามัคคีในหมูคณะ 

ลูกเสือ - ยุวกาชาดและเนตรนารีทั้ง 11 

โรงเรียน เขารวมกิจกรรมอยูคายพักแรม 
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130.   โครงการจดังานวันเด็กแหงชาต ิ รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 -เพ่ือสรางขวญักําลังใจใหกับเดก็และ

เยาวชน -เพ่ือใหเด็กเยาวชนทั้งในระบบนอก

ระบบไดรับการดูแลเอาใจใสอยางทั่วถึง -

เพ่ือสงเสริมใหเดก็และเยาวชนตระหนักถึง

ความสําคัญของตนเองและวันเดก็แหงชาต ิ

เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาลและ

จังหวัดขอนแกน จํานวน 25000 คน 

131.   โครงการจดักจิกรรมเขาคายเยาวชนสัมพันธ รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 -เพ่ือใหผูเขารับการอบรมตระหนกัในแนว

ทางแกไขปองกนัปญหาที่สงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม -เพ่ือใหผูเขารับการอบรมทํา

หนาที่เปนแกนนําทางสิ่งแวดลอมใหกับ

โรงเรียนและชุมชนของตน 

เด็กในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครขอนแกน

โรงละ10 คน รวม110คน 

132.   โครงการจดัการแขงขนักฬีาในโรงเรียนสังกดั

เทศบาลนครขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 2,000,000.00 -เพ่ือพัฒนาทักษะการกฬีาของนักเรียน       

-เพ่ือสงเสริมสรางสุขภาพพลานามัย

สมบูรณแข็งแรง -เพ่ือคดัตัวแทนนักกีฬา

แขงขันกีฬาระดับภาคตะวันอกเฉยีงเหนือ 

นักเรียนสังกัดเทศบาลทัง้11โรงรวมการ

แขงขันเพื่อคดัเปนตัวแทนเทศบาลนคร

ขอนแกน250คน 

133.   โครงการจดัประชุมวางแผนพฒันาดานการศกึษา

โรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 -เพ่ือเปนขอมูลทางการบริหารการจดั

การศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

ขอนแกนทั้ง 11 โรงเรียน 

กลุมผูบริหารสถานศึกษา11โรง ครูกลุมสาระ

วิชาการ 10 กลุม 

134.   โครงการประชุมพนักงานครูเทศบาลในสังกดั

เทศบาลนครขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 -เพ่ือใหพนักงานครูเทศบาลในสังกดัรับฟง

แนวนโยบายจากคณะผูบริหารเทศบาล

ทางดานการศึกษาอนัเปนผลใหสามารถ

ดําเนินการจัดการศึกษาใหสอดคลองตาม

นโยบายอยางมีประสทิธภิาพประสิทธิผล

สูงสุดตอการศึกษา 

พนักงานครูและบุคลากรทางการศกึษารวม

ประชุมไมนอยกวา 500 คน 

135.   โครงการสงเสริมประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและประเมนิคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 -เพ่ือคณะกรรมการประเมินภายใน

สถานศึกษามีความรูในการประเมิน -

เพ่ือใหสถานศึกษาไดมาตรฐานการศกึษา

ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่ 

โรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครขอนแกนทั้ง        

11โรง มีมาตรฐานสถานศึกษาดขีึ้น 

136.   โครงการโรงเรียน 3 ภาษา รายไดจัดเก็บเอง 1,100,000.00 -เพ่ือพัฒนาเจตคติเกีย่วกับภาษาไทย

ภาษาอังกฤษภาษาจีนใหกับผูเรียน -เพ่ือ

พัฒนาทักษะการสื่อสารดวยภาษาจนี

ภาษาอังกฤษเบ้ืองตนแกผูเรียน 

นักเรียนโรงเรยีนเทศบาล 4 โรงเรียน (สวน

สนุก วดักลาง โนนหนองวัด บานหนองแวง)มี

ความรูทางดานภาษาดขีึน้ 

137.   โครงการพฒันาการเรียนการสอนตามกลุมสาระ

การเรียนรู 

รายไดจัดเก็บเอง 550,000.00 -เพ่ือพัฒนาเทคนคิ/กระบวนการเรียนการ

สอนของครูใหหลากหลาย -เพ่ือรวมจัด

แสดงผลงานทางวชิาการกับเทศาลอืน่ ๆ  

พนักงานครูในสังกดัเทศบาลนครขอนแกนทั้ง 

10 กลุมสาระการเรียนรู มีเทคนิคในการสอน

เพ่ิมขึ้น 

138.   โครงการสงเสริมการวจิัยทางการศกึษา รายไดจัดเก็บเอง 350,000.00 -เพ่ือครูใชการวิจยัในชัน้พัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน 

ผูบริหารโรงเรียนพนักงานครูเทศบาลและ

นักเรียนในสังกัดเทศบาลนคขอนแกน 

139.   โครงการจดักจิกรรมโฮงมูนมังมีชีวิต รายไดจัดเก็บเอง 420,000.00 -เพ่ือใหโฮงมูนมังเมืองขอนแกนเปน

พิพิธภัณฑที่มีชีวิตมีกจิกรรมเคลื่อนไหว -

เพ่ือใหเด็กเยาวชนมีองคความรูใน

การศึกษาคนควาวฒันธรรมทองถิ่น -เพ่ือ

สงเสริมการเรียนรูกจิกรรมนอกหองเรียน

ของโรงเรียนในเทศบาลนครขอนแกน 

นักเรียนนกัศกึษาในจังหวัดขอนแกน

ประชาชนชาวไทยชาวตางชาติใชโฮงมูนมัง 

ใหความรู 

140.   โครงการเสนทางสายรุง รายไดจัดเก็บเอง 152,000.00 -เพ่ือชวยและลดภาระคาใชจายของ

ผูปกครองในการเดนิทางไปโรงเรียน -เพ่ือ

ชวยบรรเทาปญหาการจราจรติดขัดใน

ชวงเวลาเรงดวน -เพ่ือนํานักเรียนเดินทาง

ไปศึกษาเรียนรูนอกหองเรียน 

เด็กนักเรยีนจาํนวน 300คน/วัน ที่เขารวม

โครงการศึกษาเรียนรูนอกหองเรียน 4 คร้ัง/ป 

141.   โครงการจดักจิกรรมสงเสริมการเรียนรูประจํา

ทองถิน่(สัปดาหวิทยาศาสตร) 

รายไดจัดเก็บเอง 65,000.00 -เพ่ือสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียน -เพ่ือ

สรางนิสยัการเรยีนรูดานตาง ๆ  ใหแกเด็ก

และเยาวชน 

จักนทิรรศการสัปดาหวทิยาศาสตรโดยมี

ผูเขารวมกจิกรรม 
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142.   โครงการจดัทาํหลักสตูรทองถิน่สูวถิีชีวติ รายไดจัดเก็บเอง 300,000.00 -เพ่ือสงเสริมใหคนเปนคนดโีดยใช

วรรณกรรมพื้นบานสนิไวเปนตัวขับเคลื่อน

และนํามาประยุกตเปนหลักสตูรทองถิ่น -

เพ่ือสรางจติสํานึกรักทองถิ่นและสืบทอด

ศิลปวฒันธรรมทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 

นักเรียนนกัศกึษาประชาชนและผูสนใจใน

จังหวัดขอนแกนเขารวมโครงการ 

143.   โครงการเยี่ยมบานโรงเรียนเทศบาลบานศรฐีาน เงินอดุหนุนทั่วไป 20,000.00 เพ่ือแลกเปลีย่น รับทราบปญหาและ

ขอแนะนําจากผูปกครองและชุมชน 

กอใหเกิดการมีสวนรวม เกิดความรูสึกที่ดี

ระหวางชุมชนและโรงเรยีน 

 ผูปกครองและชุมชนไดมีโอกาสแลกเปลีย่น 

เรียนรูกนัและกนั 

144.   โครงการวนัสนุทรภู  ร.ร.เทศบาลสวนสนุก เงินอดุหนุนทั่วไป 30,000.00 สงเสริมนกัเรียนใหมีเจตคตทิี่ดตีอวนั

สําคญัของภาษาไทย สงเสริมการนํา

ภาษาไทยไปสื่อสารไดอยางถูกตอง 

นักเรียนไดรับการสงเสรมิเห็นถึงความสําคญั

และรําลึกถึงสุนทรภู เหน็คณุคาของ

ภาษาไทย 

145.   โครงการวนัภาษาไทยและสงเสริมความเปน

เอกลักษณไทย  ร.ร.เทศบาลสวนสนุก 

เงินอดุหนุนทั่วไป 30,000.00 สงเสริมนกัเรียนใหมีเจตคตทิี่ดตีอวนั

สําคญัของภาษาไทย สงเสริมการนํา

ภาษาไทยไปสื่อสารไดอยางถูกตอง 

นักเรียนไดรับการสงเสรมิเห็นถึงความสําคญั 

เห็นคณุคาของภาษาไทย 

146.   โครงการวนัวิทยาศาสตร  ร.ร.เทศบาลสวนสนกุ เงินอดุหนุนทั่วไป 30,000.00 1. เพ่ือแสดงการยกยองบิดาวัน

วิทยาศาสตร 2. สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาใน

ดานทักษะขบวนความคดิทางวทิยาศาสตร 

นักเรียนเกิดทักษะขบวนการทางวทิยาศาสตร 

มีความสนใจและเขาใจในวิทยาศาสตร 

147.   โครงการวารสารสัมพันธ  ร.ร.เทศบาลสวนสนกุ เงินอดุหนุนทั่วไป 170,000.00 เพ่ือใหประชาชนและผูปกครองนกัเรียน

ไดรับทราบขาวสาร ความเคลื่อนไหวของ

โรงเรียนเทศบาลสวนสนกุใน ดานวิชาการ 

นโยบาย แนวทางการจดัการศึกษา การจัด

กิจกรรมตาง  ๆทั้งทางดานการศกึษา และ

ดานงานอืน่ทั่วไปๆ ของสถานศึกษา 

จัดทาํวารสารประชาสัมพันธ เปนรายเดือน 

148.   โครงการอบรม English Camp ร.ร.เทศบาลสวน

สนุก 

เงินอดุหนุนทั่วไป 120,000.00 เพ่ือเปนการฝกทักษะดานการฟง การ

สื่อสาร ดวยการปฏิบัติจริง 

นักเรียน ชั้น ม. 1 และ ม. 2 ที่เขารวมโครงการ

ไดฝกทักษะดานการฟง การสื่อสาร ดวยการ

ปฏิบัติจริง 

149.   โครงการ English on tour project  ร.ร.เทศบาล 

สวนสนกุ 

เงินอดุหนุนทั่วไป 140,000.00 เพ่ือศึกษาดูงานดานการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษและทฤษฎเีชิงเกษตรของครู

และนักเรียนโปรแกรมสองภาษา 

นักเรียนและครโูปรแกรมสองภาษาไดไป   

ทัศนศึกษาดูงาน นําความรูมาประยุกตใชใน

สถานการณจริง 

150.   โครงการตัดบาตรเติมบุญตลอดชวงเทศกาล

เขาพรรษา  ร.ร.เทศบาลสวนสนกุ 

เงินอดุหนุนทั่วไป 18,000.00 เพ่ือใหนกัเรียนไดเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง 

นักเรียนมีจิตสํานึกดานคุณธรรมและ

จริยธรรมมากขึ้น และเกดิจิตศรัทธาตอ

พระพุทธศาสนา 

นักเรียนไดเรียนรู มีจิตสาํนึกดานคุณธรรม

จริยธรรม และเกดิจติศรทัธาตอ

พระพุทธศาสนา 

151.   โครงการหองเรียนสญัจร อบรมธรรมะ  

ร.ร.เทศบาลสวนสนุก 

เงินอดุหนุนทั่วไป 28,000.00 เพ่ือใหนกัเรียนเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง 

ปลูกจิตสํานึกใหเกิดคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

งาม เกดิความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

นักเรียนไดเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง เกิด

จิตสาํนึกดานคณุธรรมจริยธรรม และศรัทธา

ตอพระพุทธศาสนา 

152.   โครงการจดักจิกรรมแขงขันเกมสทางคณติศาสตร

(SUDOKU) 

รายไดจัดเก็บเอง 219,300.00 เพ่ือพัฒนาทกัษะดานคณิตศาสตรไหวพริบ

เชาวปญญาของเยาวชนและประชาชนใน

ทองถิน่ 

นักเรียนในสังกัด 11 โรงเรียนไดเขารวม

กิจกรรมอบรมฝกทกัษะ 

153.   โครงการจดักจิกรรมพัฒนาหุนยนตขนาดเลก็ รายไดจัดเก็บเอง 248,500.00 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู

กระบวนการคิดที่เปนขัน้ตอน สามารถ

สรางสรรคและบูรณาการวิทยาศาสตรตางๆ

มาใชใหเกิดประโยชนได 

เด็กและเยาวชน เขารวมกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ จํานวน 1 คร้ัง 

154.   โครงการจดักจิกรรมในการพัฒนาทักษะการใช IT รายไดจัดเก็บเอง 260,300.00 เพ่ือใหประชาชนในชุมชนไดเรียนรูเทคนคิ

วิธีการใชคอมพิวเตอรและสามารถนําไปใช

ใหเกิดประโยชนแกตนเองชุมชนและสังคม

ไดอยางเหมาะสม 

ประชาชนเขารวมกิจกรรมอบรมการใช

คอมพิวเตอร 

155.   โครงการจดักจิกรรมแขงขันตอบปญหา ICT รายไดจัดเก็บเอง 162,000.00 เพ่ือกระตุนใหเด็กและเยาวชนในภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือเกิดการพัฒนาทักษะ

ไหวพริบเชาวปญญา 

จัดกจิกรรมการแขงขนั 3 ระดับชั้น เพื่อให

เยาวชนเกิดการพัฒนาทกัษะไหวพริบเชาว

ปญญา 
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156.   โครงการจดักจิกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพดวย 

IT(Animation) 

รายไดจัดเก็บเอง 540,000.00 เพ่ือใหเยาวชนและประชาชนไดเรียนรู 

พัฒนาทักษะ การทํา Animation และ

สามารถนําศิลปะผนวกกับเทคโนโลยี

สารสนเทศสรางสรรคผลงานตาม

จินตนาการของตนได มีกระบวนการคิด

อยางเปนระบบ มีสมาธิ มีความรูความ

เขาใจในธรรมชาติมีความละเอียดออน 

กิจกรรมอบรม,ใหคําปรึกษาแนะนําคลนิิก

Animation,การแขงขนั 

157.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑ เกาอี้ไฟเบอร รายไดจัดเก็บเอง 27,600.00 เพ่ือใชในการจดักจิกรรมตางๆในศูนย

พัฒนาทักษะและการเรยีนรู ICT 

เกาอี้ไฟเบอร เพ่ือใชในการจัดกจิกรรมตางๆ

ในศูนยพัฒนาทกัษะและการเรียนรู ICT 

158.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑ เกาอี้รับแขก รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 เพ่ือใชในกิจกรรมของศนูยพัฒนาทักษะฯ 

เพ่ือไวบริการผูทีเ่ขาติดตองานกับศูนย

พัฒนาทักษะและการเรยีนรู ICT 

เกาอี้รับแขก เพ่ือใชในการจัดกจิกรรมตางๆ

ในศูนยพัฒนาทกัษะและการเรียนรู ICT 

159.   โครงการจดัหาสื่อและอปุกรณวิทยาศาสตร  

ร.ร.เทศบาลสวนสนุก 

เงินอดุหนุนทั่วไป 234,000.00 เพ่ือใหครูมีสือ่ทีท่ันสมัยตามกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู

จากสือ่ เกดิประสบการณตรง 

สื่ออุปกรณทางวทิยาศาสตรทีท่ันสมัยและ

ตรงตามหลักสตูร เชน กลองจุลทรรศน 

160.   โครงการอบรม Math Day Camp 

 ร.ร.เทศบาลสวนสนุก 

เงินอดุหนุนทั่วไป 30,000.00 เพ่ือใหนกัเรียนมีทักษะกระบวนการทาง

คณติศาสตรเพ่ิมเติม นักเรียนมีเจตคติทีด่ี

ตอการเรียนวชิาคณติศาสตร 

นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง

คณติศาสตรเพ่ิมเติมนักเรียน มีเจตคติทีด่ีตอ

การเรียนวิชาคณติศาสตร 

161.   โครงการจดัซือ้อุปกรณการแสดงนาฏศลิป                

ร.ร.เทศบาลสวนสนุก 

เงินอดุหนุนทั่วไป 120,000.00 เพ่ือจัดหาเครื่องแตงกายสําหรับการแสดง

นาฏศิลปใหเพียงพอกับผูเรียน 

เครื่องแตงกาย เครื่องประดับสําหรับกิจกรรม

การเรียนการสอน 

162.   โครงการเสริมสรางความรูตามแนวเศรษฐกจิ

พอเพียง ร.ร.เทศบาลสวนสนุก 

เงินอดุหนุนทั่วไป 100,000.00 เพื่อใหนักเรียนเปนคนมีเหตุผล รูจัก

ประมาณตน มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี มีความ

พอเพียง 

ครูและนักเรียนไดฝกปฏิบัติการเขาคาย 

ศึกษาดูงานไรนาสวนผสมตามแนวคิด

เศรษฐกจิพอเพียง 

163.   โครงการอบรมคายบูรณาการยุวชนคนรักถิน่            

ร.ร.เทศบาลสวนสนุก 

เงินอดุหนุนทั่วไป 50,000.00 เพ่ือใหผูเรียนไดรูจักแหลงเรียนรูในทองถิน่

สืบสานวัฒนธรรมทประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถิน่ 

นักเรียนสายชัน้ ป.3 ไดเขาคายอบรม               

ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูในทองถิ่น 

164.   โครงการอนุรักษและสงเสริมดนตรีไทย                      

ร.ร.เทศบาลสวนสนุก 

เงินอดุหนุนทั่วไป 97,000.00 เพ่ือจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยใหนักเรียนไดใช

ในการเรียนการสอน 

นักเรียนไดเรียนรูและฝกเลนเครื่องดนตรีไทย

อันเปนมรดกของชาติไดอยางถูกตอง 

165.   โครงการเทิดไทองคราชนั 80 พรรษา  

ร.ร.เทศบาลสวนสนุก 

เงินอดุหนุนทั่วไป 80,000.00 เพ่ือรวมฉลองการครองราชยของในหลวง 

ปลูกฝงใหเยาวชนมีความเคารพตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

คณะผูบริหาร ครู นักเรียนและผูปกครอง ได

รวมแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

166.   โครงการพัฒนามาตรฐานระดับปฐมวัย 

 รร.เทศบาล บานตูม 

เงินอดุหนุนทั่วไป 50,000.00 1. เพ่ือสรรหาหนังสอืที่มีประโยชนในการ

เรียนของนักเรียนอนุบาล 

หนังสอืเรียนใชในการเรียนการสอน 

167.   คาใชจายในกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการทาง

วิชาการ (รร.เทศบาลบานสามเหลีย่ม) 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 เพ่ือเผยแพรผลงานครู นกัเรียนและโรงเรียน

ตอสาธารณะชน 

มีการจัดแสดงงานนทิรรศการและมีผูเขารวม

งานนทิรรศการตามเปาหมาย 

168.   โครงการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 

 (รร.เทศบาลบานสามเหลี่ยม) 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 เพ่ือเสริมสรางใหนักเรียนมีสุนทรียภาพทาง 

ดานกีฬา มีนิสัยรักการออกกําลังกายสงเสริม

ใหนกัเรยีนมีความสามัคคีในหมูคณะ 

มีการจัดแขงขันกีฬาสีของนักเรยีน,นักเรียนมี

ความสามัคคีในหมูคณะ 

169.   โครงการเขาคายอบรมจริยธรรม  

(รร.เทศบาลบานสามเหลี่ยม) 

รายไดจัดเก็บเอง 90,000.00 เพ่ือปลูกฝงคณุธรรม จริยธรรมใหกับ

นักเรียน ใหนักเรียนมีระเบียบวินัย มีความ

รับผิดชอบมีสัมมาคารวะ สุภาพออนนอม 

มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน, 

นักเรียนมีคณุธรรมจริยธรรม 

170.   โครงการเสริมสรางภาวะผูนํานักเรยีน  

(รร.เทศบาลบานสามเหลี่ยม) 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพ่ือใหนกัเรียนมีความรูความเขาใจ รู

บทบาทหนาทีแ่ละมีทกัษะการเปนผูนําใน

การประหยัดพลังงานและอนุรักษทรัพยากร

สิ่งแวดลอมทั้งในโรงเรียนและชุมชน 

มีการจัดอบรมนักเรียนเพื่อเสริมสรางภาวะ

ผูนําในการประหยดัพลังงานและอนุรักษ

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

171.   โครงการฝกอาชีพนักเรียน 

 (รร.เทศบาลบานสามเหลี่ยม) 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพ่ือใหนกัเรียนมีทักษะพื้นฐานทางดาน

วิชาชีพในการศึกษาตอระดับสูงขึน้ และ 
 

สามารถนําความรูและประสบการณไป

ประกอบอาชีพได 

มีการจัดอบรมฝกอาชีพใหกับนักเรียน, 

นักเรียนมีทักษะพืน้ฐานทางดานอาชีพ 

172.   โครงการโรงเรียนพฒันามาตรฐานระดับปฐมวัย

(รร.เทศบาลบานสามเหลี่ยม) 

รายไดจัดเก็บเอง 120,000.00 เพ่ือพัฒนานกัเรียนระดบัปฐมวัยในดาน

รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา 

นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่เสริมสราง

พัฒนาการครบทั้ง4 ดาน 
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173.   โครงการคุณธรรมนําชีวติ เศรษฐกจิพอเพียง          

(รร.เทศบาลบานสามเหลี่ยม) 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 เพ่ือใหนกัเรียนไดเรียนรูวิธีการดําเนนิชีวติ

จากพระสงฆ ผูทรงคุณวฒุิหรือปราชญ

ชาวบานที่ประสบผลสําเร็จ 

มีการจัดกจิกรรมสงเสริมคุณธรรมใหกับ

นักเรียน 

174.   โครงการจดัสอนซอมเสริม 

 (รร.เทศบาลบานสามเหลี่ยม) 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 เพ่ือจัดกิจกรรมจดัสอนซอมเสริมให

นักเรียนทีเ่รียนชา และอานหนังสือไมออก 

มีการจัดสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนที่เรียน

ชาและอานหนังสือไมออก 

175.   โครงการสํารวจขอมูลนกัเรียน 

 (รร.เทศบาลบานสามเหลี่ยม) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 เพ่ือสํารวจขอมูลนักเรียนในระดับชัน้

อนุบาล ชัน้ ป.6 – ชั้น ม.3 

มีขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน เพ่ือใชในการ

พัฒนา 

176.   โครงการสานสายใยรวมใจเปนหนึ่งเดียว เงินอดุหนุนทั่วไป,เงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

10,000.00 นักเรียนสามารถเลอืกใชอุปกรณในการ

ประกอบอาหารและรูจดัคุณคาของการ

เลือกรับประทานอาหาร 

นักเรียนชัน้อนุบาลจํานวน 54 คน สามารถ

เลือกรับประทานอาหารและรูจดัคณุคาใน

การประกอบอาหาร 

177.   โครงการเยี่ยมบานนักเรยีน/ชุมชน 

 (รร.เทศบาลหนองแวง) 

เงินอดุหนุนทั่วไป,เงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

250,000.00 เพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนกอใหเกิดการ

มีสวนรวมและความรูสกึที่ดีระหวางชุมชน

และโรงเรียน 

นักเรียนไดรับการดแูลชวยเหลือหลังจาก

เยี่ยมบาน 

178.   โครงการสืบสานวันสําคญั 

 (รร.เทศบาลหนองแวง) 

เงินอดุหนุนทั่วไป,เงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

30,000.00 เพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสเรยีนรูรวมกันในวัน

สําคญัตาง ๆ  ทางพระพุทธศาสนา ปลูกฝง

จริยธรรม จิตใจที่ดีงาม 

เด็กนักเรยีนมีโอกาสไดเรียนรูรวมกันในวนั

สําคญัตาง ๆ  มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตใจที่ดี

งาม 

179.   วิทยาศาสตรรุนจิว๋  

(รร.เทศบาลหนองแวง) 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

25,000.00 เพ่ือใหนกัเรียนไดมีเจตคติทีด่ีตอวิชา

วิทยาศาสตรและฝกกระบวนการคดิและ

สรางองคความรูไดดวยตนเอง 

นักเรียนสามารถนําเสนอผลงานของตนเองได 

180.   ฝกและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เงินอดุหนุนทั่วไป,เงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

40,000.00 เพ่ือใหนกัเรียนไดฝกและทดสอบวิชาพเิศษ

ลูกเสือเกิดทักษะและความรูความสามารถ

อยางมีประสิทธิภาพ 

นักเรียนไดฝกและทดสอบวิชาพิเศษลกูเสือ

เกิดทักษะและความรูความสามารถอยางมี

ประสิทธิภาพ 

181.   เขาคายพุทธบุตร (รร.เทศบาลหนองแวง) เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

40,000.00 เพ่ือใหนกัเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตนและหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

มีจิตใจที่ดีงาม 

นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตน

และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมมีจิตใจที่ดีงาม 

182.   ฟนสวยดวยมือหนู (รร.เทศบาลหนองแวง) เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

20,000.00 เพ่ือใหนกัเรียนไดแปรงฟนหลังรับประทาน

อาหารเที่ยงและไดเรียนรูเกี่ยวกับการดูแล

สุขภาพในชองปาก 

นักเรียนไดแปรงฟนหลังรับประทานอาหาร

เที่ยงและไดเรียนรูเกี่ยวกับการดูแลสขุภาพ

ในชองปาก 

183.   แสดงผลงานทางวชิาการ (รร.เทศบาลหนองแวง) เงินอดุหนุนทั่วไป,เงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

40,000.00 เพ่ือใหนกัเรียนไดแสดงออกถึงความรู

ความสามารถทางวิชาการ 

นักเรียนไดแสดงออกถึงความรูความสามารถ

ทางวิชาการ 

184.   กิจกรรมวารสารสัมพันธ (รร.เทศบาลหนองแวง) เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

30,000.00 เพ่ือใหนกัเรียนมีความรูความสามารถใน

การจัดทําวารสาร 

นักเรียนมีความรูความสามารถในการจดัทํา

วารสารและสามารถผลติชิ้นงานของตนเองได 

185.   สัมพันธแหลงเรียนรู(รร.เทศบาลหนองแวง) เงินอดุหนุนทั่วไป,เงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

20,000.00 เพ่ือใหนกัเรียนไดเรียนรูนอกสถานที่มี

ประสบการณตรงเชื่อมโยงกับการเรียนรูได

ตามวัตถุประสงคของแหลงเรียนรูและกลา

คิด กลาทํา กลาแสดงออก 

นักเรียนไดเรียนรูนอกสถานที่มีประสบการณ

ตรงเชื่อมโยงกับการเรียนรูไดตาม

วัตถุประสงคของแหลงเรียนร ู

186.   เขาคายพัฒนาศักยภาพ (รร.เทศบาลหนองแวง) เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

90,000.00 เพ่ือใหนกัเรียนไดเขาคายพัฒนาศักยภาพ

วิทย-คณิตและคายศิลป-ภาษาพัฒนาให

ตนเองไดเต็มตามศักยภาพมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น 

นักเรียนไดเขาคายพฒันาศักยภาพวทิย-

คณติและคายศลิป-ภาษาพัฒนาใหตนเองได

เต็มตามศกัยภาพมีผลสมัฤทธิ ์

187.   โรงเรียนพฒันามาตรฐานระดับปฐมวัย เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

54.00 เพ่ือนักเรียนชั้นอนุบาลมีพัฒนาการดาน

รางกาย อารมณ  สังคม สติปญญาเพิ่มขึ้น 

นักเรียนชัน้อนุบาลมีพัฒนาการดานรางกาย 

อารมณ สังคมและสติปญญาเพิ่มขึ้น 

188.   สภาอาสาพัฒนาชุมชน (รร.เทศบาลหนองแวง) เงินอดุหนุนทั่วไป,เงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

10,000.00 เพ่ือใหนกัเรียนไดใชเวลาวางใหเกดิ

ประโยชนและพฒันาอารมณจิตใจรูจักการ

ชวยเหลอืผูอืน่ไดเหมาะสมตามวัย 

นักเรียนมีจิตใจที่โอบออมอารีรูจักชวยเหลือ

ผูอื่นไดเหมาะสมตามวัย 

189.   บานสวยดวยมือเรา เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

30,000.00 เพ่ือใหนกัเรียนไดเรียนรูผานการฝกทักษะ

กระบวนการทํางานที่เกีย่วกับการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาํงานที่

เกี่ยวกับการปรับปรุงอนุรักษสิ่งแวดลอม 
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190.   อิ่มอุน เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

10,000.00 เพ่ือใหนกัเรียนที่ไมไดรับประทานอาหาร

เชามาไดรับประทานอาหารและลดภาวะ 

ทุพโภชนาการ 

นักเรียนที่ไมไดรับประทานอาหารเชามาได

รับประทานอาหารมีสุขภาพที่ดีขึน้ 

191.   กอสรางปรับปรุงโรงอาหาร เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

88.00 เพ่ือเปลี่ยนประตโูรงอาหารจากประตูมวน

เปนผนังกอดิฐบลอกตดิตาขาย 

โรงเรียนมีประตโูรงอาหารที่ไดมาตรฐาน

ปองกันทรัพยสินทางโรงเรียน 

192.   กอสรางกนัสาดชัน้1อาคาร4 (หนองแวง) เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

100,000.00 เพ่ือสรางกนัสาดชัน้1อาคาร4 โรงเรียนมีกนัสาดเพื่อปองกันแดดและฝนมี

ความสะดวกในการจดักจิกรรม 

193.   สอนซอมเสริม เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

40,000.00 เพ่ือใหนกัเรียนที่เรียนชาไดเรียนเสริมใน

เวลาหลังเลิกเรียน 

นักเรียนมีพัฒนาการดานการเรียนทีด่ีขึน้ 

194.   กีฬาสัมพันธชุมชน เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

30,000.00 เพ่ือใหโรงเรียนชุมชนไดจัดกจิกรรมรวมกัน

มีความสัมพันธอนัดตีอกันและนกัเรียนมี

สุขภาพพลานามัยทีแ่ข็งแรง 

นักเรียน โรงเรียนชุมชนมีความสัมพันธอนัดี

ตอกนัและนกัเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่

แข็งแรง 

195.   ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่น ๆ  เงินอดุหนุนทั่วไป 26,000.00 เพ่ือใชในวงโยธวาทิต และวัสดอุื่น ๆ  ที่

จําเปน สําหรับโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 

 อุปกรณที่ใชในวงโยธวาทิต 

196. 7. การพัฒนาระบบ

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสนิ  

โครงการจราจรงานเทศกจิ รายไดจัดเก็บเอง 300,000.00 เพ่ือจัดทําเคร่ืองหมายจราจรของทางให

ชัดเจนลดปญหาอุบัติเหต ุ

ขอบทางภายในเขตเทศบาลทําถนนใหชัดเจน 

ควบคุมการจอดรถยนต สามารถลดปญหา

อุบัติเหตุไดมากขึ้น 

197.   โครงการคัดเลือก อปพร.ดีเดน รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 เพ่ือสนับสนนุการปฏิบัตงิานสมาชกิ อปพร. 

เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมอาสา สมัครตอ

สาธารณชนและกิจกรรมสวนราชการ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 คร้ัง ทําโล

รางวัลดีเดน 5 รางวัล จัดการประชุมอปพร. 

198.   โครงการรณรงคการปองกันภัยฝายพลเรือน รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 เพ่ือใหชุมชน สถานศกึษาเปนแนวรวมการ

ปองกันฯระงับอัคคีภัย เพ่ือใหชุมชนและ

สถานศึกษามีความเขาในในการปองกนัฯ 

ชุมชนและสถานศึกษาไดรับการอบรมแนะนาํ

และเปนเครอืขายในการปองกันฯอคัคีภัย 

199.   โครงการสั่งใช อปพร. รายไดจัดเก็บเอง 5,000,000.00 เพ่ือจัดความเปนระเบียบเรียบรอยสถานที่

ราชการสังกดัเทศบาลนครขอนแกน เพ่ือ

รักษาทรัพยสนิของราชการใหปลอดภัยจาก

การโจรกรรมและอุบัติภัยอื่น  ๆ

 อปพร.รักษาความปลอดภัย จํานวน 19 จุด 

เพ่ือความปลอดภัยของชุมชน 

200.   โครงการฝกอบรม อปพร. รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 เพื่อฝกอบรมปองกันภัยฝายพลเรือน

ประเภทจักตั้ง รุนที่ 16 และฝกอบรมทบทวน 

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน คร่ังที่ 1 

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ที่จดัตั้ง

แลวไดรับการทบทวนมีเทคนิคเพิ่ม 

201.   โครงการฝกซอมการปองกันแกไขอุทกภัยและ         

วาตภัย 

รายไดจัดเก็บเอง 15,000.00 เพ่ือเปนการเตรียมรับสถานการณอทุก

ภัยเเละวาตภัยในเขตเทศบาลนครขอนแกน 

การฝกซอมการปองกนัแกไขอุทกภัยและ       

วาตภัย  จํานวนผูรับการอบรม  250 คน 

202.   ปรับปรุงกําแพงดานทิศใต (ตลอดแนว)บานตูม เงินอดุหนุนทั่วไป 70,000.00 1. เพ่ือความปลอดภัยแกนักเรียนและ

บุคลากร 2. เพ่ือรักษาทรพัยสินของราชการ

ใหปลอดภัย 3. เพ่ือสรางความอบอุนใจแก

ผูปกครองและครูผูรับผดิชอบ 

กําแพง ไวปองกันเหตุราย 

203.   ปลอดภัยไวกอนติดตั้ง C.C.T.V.( บานตูม ) เงินอดุหนุนทั่วไป 40,000.00 1. เพ่ือรักษาความปลอดภัยใหกับนักเรยีน

และบุคลากรในโรงเรียน 2. เพ่ือปองกันการ

ลักขโมยนกัเรียนในโรงเรยีน 3. เพ่ือปองกัน

การสญูหายของทรัพยสนิของทางราชการ 

อุปกรณ C.C.T.V. ไวปองกันเหตุราย 

204.   โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย 

อปพร.และจัดกิจกรรมตางๆ 

รายไดจัดเก็บเอง 600,000.00 เพ่ือให อปพร.ไดมีสวนรวมในการ

บริหารงานของเทศบาลนครขอนแกน 

การประชุมคณะกรรมการฯ 

205.   โครงการแขงขันการฝกซอมดับเพลิงและกูภัย รายไดจัดเก็บเอง 70,000.00 เพ่ือใหเกดิความชํานาญในการปฏิบัติ

หนาที่จริง เพ่ือใหเกิดความเรียนรู การ

ฝกซอม และเกิดความสามัคค ีเพ่ือสราง

ขวัญเเละกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

การเขงขนัการฝกซอมดบัเพลิงและกูภัย ทั้ง 4 

สถาน ี

206. 8. การเพิ่มศักยภาพ

เศรษฐกจิชุมชน  

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการ

พัฒนาสิ่งแวดลอมเพ่ิมรายไดทองถิ่น 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

0.00 เพ่ือกระจายรายไดและสรางงานใหกับ

ประชาชนในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวม

ในการพัฒนารายไดทองถิ่นและการดูแลสิ่ง

แวงแวดลอมชุมชน 

ชุมชนมีการเก็บคาธรรมเนียมขยะในชุมชนไม

ต่ํากวา 14,595 ครัวเรือน/ป 
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207.   โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการทาํความ

สะอาดถนนสายหลัก 

รายไดจัดเก็บเอง 3,938,640.00 เพ่ือกระจายรายไดและสรางงานใหกับ

ประชาชนในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวม

ในการพัฒนาทองถิ่นดานสิ่งแวดลอม 

ถนนสายหลกัทีท่ําความสะอาด ไมต่ํากวา 20 

สาย 

208.   โครงการกอสรางตลาดโตรุง เงินอดุหนุนทั่วไป 33,000,000.00 ชุมชนมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ/สงเสริมการ

ลงทุนของชุมชน 

กอสรางตลาดโตรุงเกาใหสวยงามและได

มาตรฐาน สะอาด ถูกหลกัอนามัย 

209.   โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดของชุมชน

ในเขตเทศบาลนครขอนแกน 

เงินอดุหนุนทั่วไป,

รายไดจัดเก็บเอง 

400,000.00 -เพ่ือใหเกดิการรวมกลุมกันประกอบอาชีพ

เพ่ือหารายไดเพ่ิม -สงเสริมกลุมอาชีพเดิมที่

มีความมั่นคงใหมีพัฒนาการทีด่ ี

กลุมอาชีพมีบรรจุภัณฑ ที่ทนัสมัย 

210. 9. การอนุรักษ

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิน่  

โครงการทําบุญเลี้ยงพระและพิธเีปดอาคารสถานี

ขนสงผูโดยสารหลังใหม 

รายไดจัดเก็บเอง 21,000.00 เพ่ือจัดงานเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวและสมโภชศาลหลักเมือง

ขอนแกน 

เกิดความเปนสิริมงคลและเปนการอนุรักษ

ประเพณีไทย 

211.   โครงการจดัพิพิธภัณฑภายในโรงเรียน                      

(ร.ร.เทศบาลบานโนนทัน) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 50,000.00 1. เพ่ือใชเปนแหลงเรียนรูประวัติความ

เปนมาของทองถิ่นในโรงเรียนและชุมชน 2. 

เพ่ือปลูกฝงนักเรียนมีจติสํานกึรักทองถิ่น 

มีการสืบสานประเพณีวฒันธรรมของทองถิน่

ใหคงอยูตอไปชั่วลกูชั่วหลาน 

212.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑดนตรีพ้ืนเมือง ( ร.ร.ท.บาน

โนนชัย ) 

รายไดจัดเก็บเอง 49,880.00 เพ่ือใชในการเรยีนการสอนดนตรีพ้ืนเมือง

อีสานประยุกต และใหนกัเรียนรูจักใชเวลา

วางใหเกดิประโยชนตอตนเองและสังคม 

อนุรักษสืบสานวฒันธรรมทางดนตรี

พ้ืนเมืองอีสานใหดํารงอยู 

นักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกดิประโยชน เกิด

ความภาคภูมิใจรักและหวงแหนในความเปน

คนทองถิน่ 

213.   การแลกเปลี่ยนวฒันธรรมระหวางเมือง รายไดจัดเก็บเอง 400,000.00 เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

และพนกังานเทศบาลไดแลกเปลี่ยนเรียนรู

ขอมูลและประสบการณในดานตาง ๆ  

เทศบาลทีแ่ลกเปลี่ยน 

214.   มโนธรรมนําจติสํานึก โรงเรียนเทศบาลบานตูม เงินอดุหนุนทั่วไป 45,000.00 1. นักเรียนมีจติสาํนึกทีด่ีตอตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน 2. นักเรียนมีจิตสํานึก

รักทองถิน่บานเกิดตนเอง 3. นักเรียนรูจัก

การทําตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม 

นักเรียนมีจิตสํานึกทีด่ีขึน้ จํานวน  185 คน 

215.   โครงการทําบุญตักบาตรวันขึน้ปใหม รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 -เพ่ือเปนการอนุรักษนบธรรมเนียมประเพณี

และวฒันธรรมอันดีงามของทองถิ่นใหคง

อยูตอไป -เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชน

รวมทั้งภาครัฐภาคเอกชนในเขตเทศบาลได

ทําบุญตักบาตรรวมกนั 

ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแกน 

ผูบริหารและพนักงานเจาหนาที่ไดรวมกนั

ทําบุญตักบาตรวนัขึน้ปใหม 

216.   โครงการจดังานประเพณสีุดยอดสงกรานตอสีาน

เทศกาลดอกคณูเสียงแคนและถนนขาวเหนียว 

รายไดจัดเก็บเอง 2,000,000.00 -เพ่ืออนุรักษและสืบสานศิลปวฒัธรรมอัน

เปนเอกลักษณของทองถิ่นใหคงอยูตอไป -

เพ่ือเผยแพรศลิปวัฒนธรรมอันดีงามของ

ทองถิน่ใหเปนมรดกของคนรุนหลัง -เพ่ือ

สงเสริมรายไดและสรางอาชีพใหแก

ประชาชนในทองถิน่ 

จัดใหมีพิธีทําบุญตกับาตร ขบวนแห

สงกรานตโดยมีชุมชนยอยเขารวมขบวนแห

เกวียนบุพชาติไมนอยกวา15เลม 

217.   โครงการงานประเพณีออกพรรษาไตประทีปโคมไฟ

และวถิีอีสาน 

รายไดจัดเก็บเอง 2,600,000.00 -เพ่ือนุรักษและสืบสานศลิปวัฒนธรรมอัน

เปนเอกลักษณของทองถิ่นใหคงอยูตอไป -

เพ่ือเผยแพรศลิปวัฒนธรรมอันดีงานของ

ทองถิน่ใหเปนมรดกแกอนุชนรุนหลัง 

จัดใหมีการแขงขันเปตอง ,การแขงขันฟุต

ซอล  และการประกวดอาหาร ประกวดธดิา

ดอกคูณ 

218.   โครงการจดังานประเพณวีันเขาพรรษา รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 -เพ่ือรักษาขนบธรรมเนยีมประเพณีใหคงอยู

สืบไป -เพ่ือถายทอดประเพณีวฒันธรรม สู

อนุชนรุนหลัง -เพ่ือใหพนักงานเทศบาล

พนักงานครูนักเรียนไดรวมกันทําความด ี

ชุมชน 82 ชุมชน โรงเรียนในสังกดั11รงเรียน

วัดในเขตเทศบาล20วัดสํานกั/กอง/ฝาย7ฝาย 

219.   โครงการทอดเทยีนระหวางพรรษา รายไดจัดเก็บเอง 340,000.00 -เพ่ือรวมอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี

การทอดเทียนในเทศกาลพรรษาใหคงอยู

กับทองถิน่ตลอดไป -เพ่ือปลูกฝงจิตสํานกึ

ใหพุทธศาสนกิชนรักและหวงแหนขนบ 

ธรรมเนียมประเพณีอนัดงีามของทองถิน่   

อันเปนมรดกแกอนชุนรุนหลังสืบตอไป 

โรงเรียนเทศบาลชุมชนยอยคณะผูบริหาร

พนักงานรวมถวายเทียนพรรษาใหกับวัดใน

เขตเทศบาล 
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220.   โครงการรวมงานเทศกาลใหมประเพณีผกูเสี่ยว

และงานกาชาดจังหวัดขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 -เพ่ือรวมอนุรักษและสงเสริมศิลปะ 

วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นของจังหวดั

ขอนแกน   -เพ่ือสงเสริมความรักความ

สามัคคคีวามรวมมือระหวางหนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแกน 

ผูบริหารพนักงานเจาหนาที่ชุมชนเขารวม

กิจกรรม ขบวนแห ออกรานนทิรรศการและ

แสดงดนตรีพ้ืนเมือง 

221.   โครงการสงเสริมสนับสนนุปราชญชาวบาน รายไดจัดเก็บเอง 300,000.00 -เพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูจากภูมิ

ปญญาทองถิน่ -เพ่ือยกยองเชดิชูและดูแล

ภูมิปญญาทองถิ่น -เพ่ือสนับสนุนและการ

พัฒนาเครือขายปราชญชาวบานให

ครอบคลุมทกุกลุมสาระการเรียนรู 

นักเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกนทั้ง 11 

โรงเรียน ไดรับความรูเพิ่มขึ้น 

222.   โครงการพฒันาดานคณุธรรมจริยธรรมศิลปะ

ดนตรีและสิ่งแวดลอม 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 -เพ่ือใหเดก็ไดตระหนกัถงึคุณคาของการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการ

แกปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิน่ 

จัดกจิกรรมเขาคายเครือขายวนัเยาวชน

จํานวนเยาวชน  200 คน 

223.   โครงการอบรมสืบสานประเพณีฮตีสิบสอง                

ร.ร.เทศบาลสวนสนุก 

เงินอดุหนุนทั่วไป 60,000.00 เพ่ือสงเสริมและสืบสานวัฒนธรรมฮีตสิบ

สองของชาวอสีานใหดํารงอยูสืบไป 

เยาวชนในวยัเรียนมีจิตใจสาธารณะ 

224.   โครงการฟนฟูวฒันธรรมประเพณีในชุมชน รายไดจัดเก็บเอง 420,000.00 เพื่ออนุรักษฟนฟูงานประเพณีวฒันธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิน่ใหอนชุนรุนหลังไดเรียนรู

และสืบทอดเปนมรดกวฒันธรรมตอไป 

กิจกรรมฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน 

225. 10. การพัฒนา

คุณภาพชีวติ  

โครงการจดัซือ้เครือ่งทําน้ําเยน็โรงเรยีนเทศบาล

บานหนองใหญ 

รายไดจัดเก็บเอง 120,000.00 เพ่ือจัดสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน 

สงเสริมสขุภาพนักเรยีนมีน้ําสะอาดดื่ม

อยางเพียงพอ 

เครื่องทาํน้ําเย็นเครื่องกรองน้ําแบบตอทอ

ประปาพรอมทั้งติดตั้งระบบตัดไฟอัตโนมัต ิ5 

หัวดื่ม 

226.   ปรับปรุงถนนพรอมรองระบายน้ําหนาอาคาร 1 -2 

โรงเรียนเทศบาลานตูม 

เงินอดุหนุนทั่วไป 657,400.00 1.เพ่ือเปนการระบายนํา                                  

2. เพ่ือปองกันนําทวมในฤดูฝน 

รองระบายน้ํา กวาง 4 เมตร ยาว 130 เมตร 

หนา 15 ซ.ม. 

227.   ทํารองระบายน้าํหลังอาคาร 1 โรงเรียนเทศบาล

บานตูม 

เงินอดุหนุนทั่วไป 169,800.00 1. เพ่ือระบายนําเสียดานหลังอาคาร 1           

2. เพ่ือปองกันการวางไขของยูงลาย               

3. เพ่ือสงเสริมโครงการคณุภาพชีวิต 

รองระบายน้ํา กวาง 40 ซ.ม . ยาว 60 ซม.ลึก 

50 ซม. 

228.   โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (โรงเรียนเทศบาล

วัดกลาง) 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 เพ่ือเผยแพรความรูเกี่ยวกับการดูแลสขุภาพ

ตนเองใหปลอดภัยจากโรคตาง ๆ  

- นักเรยีน อาจารย บุคลากรแมคาในโรงเรียน

ไดรับการตรวจสขุภาพทกุคน 

229.   โครงการจดัจางพนักงานรายเดอืน (โรงเรียน

เทศบาลวัดกลาง) 

รายไดจัดเก็บเอง 493,920.00 เพ่ือทําความสะอาด ดูแลบรรยากาศ

สิ่งแวดลอมในโรงเรียน และทําอาหาร

บริการนักเรียน 

- มีพนักงานรายเดอืนเพ่ิมขึ้น 7 คน นกัการ

ภารโรง 4 คน แมครัว 3 คน 

230.   โครงการสุขานาใช สุขใจไทยเทศ เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

0.00 เพ่ือยกระดับดานการจดัการสิ่งแวดลอมใน

เขตเทศบาล เพ่ือสรางการมีสวนรวมในการ

ยําระดับสขุานาใชระหวางภาคเอกชนและ

เทศบาลฯ 

ตลาดสด บขส. มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

อาคารสํานกังาน 

231.   โครงการพฒันาผูประกอบการรานอาหารแบบมือ

อาชีพ 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

40,000.00 เพ่ือพัฒนาผูประกอบการรานอาหารใหมี

ทักษะในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

การคัดเลอืกวตัถุดิบในการปรับปรุง

ประกอบอาหารและการดูแลความปลอดภัย

ในอาหาร 

ผูประกอบการรานอาหารที่มีความพรอมใน

การพัฒนามาตรฐานสูสากล 

232.   โครงการพรณรงคลดการใชน้ํามันทอดซ้ํา เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

864,000.00 เพ่ือรณรงคใหประชาชนตระหนักถึง

อันตรายทีเ่กิดจากการใชน้ํามันทอดซ้ํา เปน

การรักษาสภาพแวดลอมลดการอดุตนัทอ

ระบายน้ําจากการทิ้งไขมันลงทอ 

อบรมผูประกอบการรานอาหารที่มีความ

พรอมในการพัฒนาใหผานเกณฑมาตรฐาน

ดานสุขาภิบาล 

233.   โครงการอบรมผูประกอบการรานอาหารและแผง

ลอย 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

30,000.00 เพ่ือยกระดับความสามารถของ

ผูประกอบการรานอาหารในการจัดการราน

ใหถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ความ

ปลอดภัยของอาหารมีทกัษะในการจดัการ

ครัวและมีความรูเกีย่วกบักฎหมายที่

เกี่ยวของ 

ผูประกอบการรานอาหารและแผงลอย ไดรับ

การอบรม 
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234.   โครงการสงเสริมอาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ 

ผูบริโภค 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

235,000.00 เพ่ือใหประชาชน/ผูบริโภคมีความรูในการ

ดูแลสุขภาพและไดรับการคุมครองตาม

กฎหมาย เพ่ือใหมีการแกไขปญหารองเรียน

เกี่ยวกับสุขภาพอยางทนัทวงท ี

สถานทีต่างๆ ที่มีการจาํหนายอาหาร 

235.   โครงการออกกาํลังกายใยซอย เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

35,000.00 ประชาชนในเขตเทศบาลที่สนใจการออก

กลังกายมีการรวมกลุมกนัตั้งเปนชมรม 

มีชมรมสรางสุขภาพ เพิ่มขึ้นไมต่ํากวา 90 

ชมรม 

236.   โครงการสาธารณสุขยุคใหมหวงภาพใยสุข เงินอดุหนุนทั่วไป 473,600.00 เพ่ือใหประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลไดรับ

บริการเชิงรุกดานสขุภาพอยามีคณุภาพ 

เพ่ือใหชุมชนไดคนหาปญหาดาน

สาธารณสุข ขั้นพื้นฐานและสามารถจัดทํา

แผนแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สุขภาพประชาชนที่ไดรับผลกระทบที่กาํจัด

ขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแกนดีขึน้ 

237.   โครงการสงเสริมสขุภาพมารดาและทารกระหวาง

ตั้งครรภและหลังคลอด 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

224,000.00 เพ่ือใหหญิงตั้งครรภไดรับการซักประวัติ

และประเมินภาวะสุขภาพระหวางตั้งครรภ 

เพ่ือใหหญิงตั้งครรภฝากครรภ 1 คร้ังกอน

คลอดครบตามเกณฑและไดรับการตรวจ

ทางหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน 

มารดาและทารกหลังคอลดไดรับการเยี่ยม

บานและใหคําแนะนําในเรื่องการดแูลสุขภาพ 

238.   โครงการสงเสริมสขุภาพผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูปวย

เร้ือรัง 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

96,000.00 เพ่ือศึกษาภาวะสุขภาพของผูพิการ / 

ผูสูงอายุ / ผูปวยเรื้อรังในชุมชนในเขต

เทศบาลนครขอนแกน เพ่ือศึกษาพฤติกรรม

สรางเสริมสขุภาพและการปองกันโรคของผู

พิการ/ผูสูงอายุ/ ผูปวยเรือ้รัง 

ผูพิการ 300 คน สุขภาพอนามัยดีขึ้น 

239.   โครงการเสริมสรางศกัยภาพสถานประกอบการ

ดานปองกนัและการเกิดอุบัติเหต ุจากการ

ประกอบกิจการ 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

30,000.00 เพ่ือใหความรูและเพิ่มทกัษะในการปองกนั

การเกดิอุบัติภัยและการระวังเหต ุจากการ

เกิดอุบัติภัย จากการประกอบกิจการ เพ่ือ

คุมครองสขุภาพและสวสัดิภาพของ

ผูปฏิบัติงานและประชาชน 

สถานประกอบกิจการ มีการปองกันการเกดิ

อุบัติเหตุเพ่ิมมากขึน้ 

240.   โครงการชาวนครขอนแกนรวมใจทําลายแหลง

เพาะพันธุยุง 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

205,000.00 แหลงเพาะพันธยุงลายพาหะนาํโรค

ไขเลือดออกลดลง ประชาชนมีสวนรวมใน

การปองกันและควบคุมโรคไขเลอืดออก 

อัตราการปวยโรคไขเลือดออกนอยลง 

241.   โครงการปองกนัและควบคุมโรคตดิตอในโรงเรียน

เชิงปฏิบัติการ 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

50,000.00 เพ่ือใหความรูเร่ืองโรคอุจาจาระรวง โรค

ไขเลือดออกและการปองกัน สํารวจสุขา        

ภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 11 แหง ตรวจ

สุขภาพแมคาแมครัวในโรงเรียนเพื่อใหมี

ระบบบริหารการจัดเรื่องสุขาภิบาลอาหาร

และสิ่งแวดลอมที่ไมเอือ้ตอการเกิดโรค 

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 11 แหง มี

ความปลอดภัย มีความปลอดภัยมากขึ้น 

242.   โครงการอยูอยางสรางสรรค เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

155,000.00 เยาวชนมีความตระหนักในการสราง

พฤติกรรมที่ปลอดภัยเรือ่งเพศและ

โรคตดิตอทางเทศสัมพันธ เกิดการมีสวน

รวมในการทํางาน 

เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรค

เอดส 

243.   โครงการสุขกายสขุใจสาธารณสขุมุงใหบริการ เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

275,600.00 เพ่ือใหประชาชนไดรับความรูและรับการ

ตรวจมะเร็งเตานม และมะเร็งปากมดลูกได

ตามมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับการตรวจคัดกรองและความรู

เร่ือง ความดนัโลหติและเบาหวาน 

244.   โครงการอบรมดานการสงเสริมสุขภาพในกลุม

นักเรียน 

เงินอดุหนุนทั่วไป 60,000.00 เพ่ือใหมีนักเรียนสงเสริมสุขภาพปฏิบัติงาน

ดานสงเสริมสขุภาพในโรงเรียน นักเรียน

ไดรับการตรวจสขุภาพโดยมีผูนํานกัเรียน

สงเสริมสขุภาพชวยเหลอืเจาหนาที่

สาธารณสุข 

นักเรียนโรงเรยีนเทศบาล ทั้ง 11 โรงเรียน มี

สุขภาพดีขึน้ 

245.   โครงการเฝาระวังโรคตดิตอจากสตัวสูคน เงินอดุหนุนทั่วไป 60,000.00 สรางเครือขายการเฝาระวังโรคไขหวัดนกใน

ชุมชน จัดตั้งอาสาสมัครปองกันโรคพิษ

สุนัขบา  เพ่ือใหบริการฉดีวัคซีนโรคพิษ

สุนัขบาในชุมชน 

การปองกัน เฝาระวังตดิตอจากสตัวสูคน มี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 
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246.   โครงการพฒันางานสาธารณสขุมูลฐานในเขต

พ้ืนที่เทศบาลนครขอนแกน 

เงินอดุหนุนทั่วไป 800,000.00 เพ่ือสนับสนนุการพฒันาสาธารณสขุมูล

ฐานในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลนครขอนแกน 

อสม.ในเขตเทศบาล มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

247.   โครงการจดัซือ้ตูทําน้ําเยน็ไฟฟาพรอมเครื่องกรอง

น้ํา ร.ร.เทศบาลสวนสนกุ 

เงินอดุหนุนทั่วไป 150,000.00 เพ่ือใหนกัเรียนมีน้ําดื่มที่สะอาดและ

เพียงพอตอจํานวนนักเรยีน 

ตูทําน้ําเย็นที่มีเครื่องกรองน้ํา แบบ 3 หัวกอก 

บริการนักเรียนอยางเพียงพอ 

248.   โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในเขตเทศบาล

นครขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดในชุมชน 

ประชาชนมีสวนรวมในกจิกรรมรณรงค

ตอตานยาเสพติด 

249.   กิจกรรมอบรมสมาชิกทบีูนัมเบอรวันชุมชนในเขต

เทศบาลนครขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 142,500.00 1.เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดอบรมสมาชิก

ทูบีนัมเบอรวัน 2.เพ่ือใหมีการสราง

เครือขายเชื่อมโยงกิจกรรมทูบีนัมเบอรวัน 

กิจกรรมอบรมตามโครงการทูบีนัมเบอรวนั 

และมีสมาชกิเพิ่มขึ้น 

250. 11. การสรางสังคม

เอื้ออาทร  

โครงการจดัการศึกษาเดก็ดอยโอกาสและเดก็กอน

วัยเรียน 

รายไดจัดเก็บเอง 212,800.00 -เพ่ือใหเดก็ดอยโอกาสและเด็กกอนวยัเรียน

ไดมีโอกาสไดรับการศกึษา 

เด็กดอยโอกาสและเดก็กอนวยัเรียน รร.

เทศบาลบานหนองแวงและเด็กกอนวยัเรียน

ศูนยพัฒนาเดก็เล็กชุมชนเคหะไดรับ

การศึกษามากขึ้น 

251.   โครงการสงเคราะหผูพิการและผูปวยเอดส รายไดจัดเก็บเอง 1,560,000.00 เพ่ือชวยเหลือสงเคราะหผูพิการและกลุมผู

ติดเชื้อเอดส ผูดวยโอกาส 

ผูพิการ ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาสใน

ชุมชนไดรับเบ้ียยังชีพ 

252.   โครงการสนับสนุนเบ้ียยงัชีพผูสูงอายุในชุมชนเขต

เทศบาลนครขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 14,400,000.00 เพ่ือจัดสนับสนนุเบ้ียยังชีพผูสูงอายุใน

ชุมชนที่มีฐานะยากจนใหทั่วถึง เทาเทียม

และตอเนื่อง 

ผูสูงอายุทีล่ําบากยากจนไดรับเบ้ียยังชีพ 

253.   โครงการสงเคราะหครอบครัวผูเดือดรอนประสบ

ปญหาจากสาธารณะภัย 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 เพ่ือใหความชวยเหลอืสงเคราะหครอบครัว

ที่เดอืดรอนประสบปญหาจากสาธารณะภัย 

ครอบครัวทีเ่ดอืดรอนและสบภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติและสาธารณะภัย ไดรับการ

ชวยเหลอื 

254.   โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลือ่นที ่ รายไดจัดเก็บเอง 340,000.00 เพ่ือใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงบริการขั้น

พ้ืนฐานอยางหลากหลายทั่วถึง 

ประชาชนไดการบริการของเทศบาลมากขึน้ 

255.   โครงการจดัหาวัสด-ุครุภัณฑทางการแพทยสําหรบั

ผูพิการผูสูงอาย ุ

รายไดจัดเก็บเอง 195,000.00 เพ่ือใหผูสูงอายผุูพิการ ผูทุพพลภาพ ไดรับ

การดูแลชวยเหลือ ใหมีคุณภาพชีวติทีด่ีขึน้ 

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูทุพพลภาพ ไดรับวัสด-ุ

ครุภัณฑในการดูแลสุขภาพ 

256.   โครงการคนขอนแกนไมทอดทิ้งกนั รายไดจัดเก็บเอง 300,000.00 เพ่ือใหผูดอยโอกาสไดรับการชวยเหลอื

อยางเรงดวน แกไขปญหาดาน

ปจจัยพ้ืนฐาน 

ผูดอยโอกาสที่รับการชวยเหลืออยางเรงดวน 

257.   กิจกรรมสงเคราะหเบ้ียยงัชีพคนชรา เงินอดุหนุนทั่วไป 1,962,000.00 1.เพ่ือจายเปนเงนิชวยเหลือเบ้ียยังชีพ

คนชรา 2.เพ่ือเปนการบรรเทาความ

เดือดรอนแกคนชราที่ถกูทอดทิ้ง 

คนชรา ไดรับเบ้ียยังชีพ จํานวน 327 คน 

258.   กิจกรรมสงเคราะหเบ้ียยงัชีพคนพิการในชุมชน เงินอดุหนุนทั่วไป 252,000.00 1.เพ่ือจายเปนเงนิชวยเหลือเบ้ียยังชีพคน

พิการในชุมชน 2.เพ่ือเปนการบรรเทาความ

เดือดรอนแกคนพิการ 

คนพิการไดรับเบ้ียยังชีพคนพิการ จํานวน        

42 คน 

259.   กิจกรรมสงเคราะหเบ้ียยงัชีพผูปวยเอดส เงินอดุหนุนทั่วไป 12,000.00 เพ่ือจายเปนเงนิชวยเหลอืผูปวยเอดส   ใน

การ บรรเทาความเดือดรอนแกผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดสไดรับการชวยเหลือ จํานวน 2 คน 

260. 12. การสรางความ

เขมแข็งภาค

ประชาชน  

โครงการจดัทาํแผนพัฒนาเทศบาลอยางมีสวนรวม

(กองวิชาการและแผนงาน) 

รายไดจัดเก็บเอง 400,000.00 - เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางในการ

พัฒนาเทศบาลในระยะเวลา3ป - เพ่ือให

การพัฒนาเทศบาลเปนไปอยางตอเนื่อง

และมีประสิทธิภาพ - เพ่ือใหเกดิการใช

ทรัพยากรที่มีอยูไดประโยชนสูงสดุ 

ไดรับแผนพฒันา 3 ป ไวใชในการพัฒนา

เทศบาล 

261.   โครงการจดัประชุมสภาเมืองขอนแกน (กอง

วิชาการและแผนงาน) 

รายไดจัดเก็บเอง 160,000.00 - สรางการมีสวนรวมระหวางชุมชนและ

ภาครัฐ 

ประชาชนไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมคิด รวม 

พิจารณา โครงการตาง  ๆโดยผานเวทีสภาเมือง 

262.   การจางนกัเรียนและนกัศึกษาปดภาคฤดูรอน รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 เพ่ือสนับสนนุนโยบายของรัฐบาลแกปญหา

สังคมและความยากจนชิงบูรณาการ และ

ใหนักเรยีนมีรายไดระหวางเรียน 

นักเรียนมีรายไดในชวงปดภาคเรียน 

263.   โครงการจดัการแขงขนักฬีาตานยาเสพติด รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 -เพ่ือสงเสริม ปลูกฝงใยาวชนในทองถิน่

ตลอดจนประชาชนทั่วไปเห็นคณุคาของการ

กีฬารักออกกําลังกายฝกฝนทักษะการเลน

กีฬาที่ถกูตองมีวนิัยมีความสามัคค ี-เพ่ือ

เปนการปองกนัปญหาการแกไขยาเสพตดิ 

การแขงขนัประเภทเยาวชนและประชาชน

ทั่วไปมีทีมเขารวมการแขงขันไมนอยกวา         

32 ทีม 
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264.   โครงการเวทีชาวบาน รายไดจัดเก็บเอง 240,000.00 เพ่ือสนับสนนุกลุมองคกร ประชาชน ชุมชน 

มีโอกาสแสดงศกัยภาพและมีสวนรวมใน

การวางแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 

ชุมชนมีการจดัเวทีชาวบานเพื่อรวมแสดง

ความคดิเหน็ในการจัดกจิกรรมตาง  ๆ

265.   โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน

ยอย 

รายไดจัดเก็บเอง 132,000.00 เพ่ือสนับสนนุใหองคกรในชุมชน ได

แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันแลชะกัน 

การ จัดประชุมประจําเดอืนคณะกรรมการ

ชุมชนยอย 

266.   โครงการอบรมแนวทางากรพัฒนาชุมชนในเขต

เทศบาลนครขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 1,140,000.00 เพ่ือใหองคกรไดรับความรูประสบการณ

และนโยบาย 

การอบรมศึกษาดูงานใหกับองคกรภาค

ประชาชนจาํนวนทั้ง 4 เขต 

267.   โครงการสนับสนุนกิจกรรมคณะกรรมการพัฒนา

สตรีเทศบาลนครขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 60,000.00 เพ่ือใหสตรีในเขตเทศบาลนครขอนแกนมี

โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสตรีในเขต

เทศบาลนครขอนแกน 

268.   โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนยอย รายไดจัดเก็บเอง 156,000.00 เพ่ือสรรหาผูแทนในชุมชนทําหนาที่เปนผู

ประสานความรวมมือกับประชาชนในการ

จัดกจิกรรมตาง  ๆ

การเลอืกตั้งคณะกรรมการชุมชนยอยตาม

วาระทุกชุมชน 

269.   โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาชุมชนยอยในเขต

เทศบาลนครขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 60,000.00 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลนคร

ขอนแกนใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

ชุมชนในเขตเทศบาลรวมกิจกรรมกีฬาเพื่อ

สงเสริมสขุภาพกาย สุขภาพจิตทุกชุมชน 

270.   โครงการเรยีนรูวิถชีุมชนทองถิน่ รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 เพ่ือสนับสนนุใหอาสาสมัครเขาไปศึกษา

เรียนรูวิถชีุมชนในเขตเทศบาล 

อาสาสมัครไดศึกษาชุมชนและเปนตัวกลาง

ระหวางชุมชนและเทศบาลใหเกิดการทํางาน

รวมกันและชวยเหลือใหเกิดการพัฒนาทองถิ่น 

271.   กิจกรรมอบรมอาสาสมัครพิทักษสิทธิสตรีและเดก็

ในเขตเทศบาลนครขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 70,000.00 1.เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมและเปนแกน

นําในการคุมครองสทิธสิตรีและเดก็ 2.เพ่ือ

กอใหเกิดการปฏิบัติที่เอือ้ตอการปกปอง

คุมครองสทิธิเด็กและสตรี 

อาสาสมัคร 100 คน เพื่อเปนแกนนําในการ

คุมครองสทิธิสตรีและเดก็ 

272.   กิจกรรมวันรณรงคยตุิความรุนแรงที่มีตอสตรีและ

เด็กในเขตเทศบาลนครขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 70,000.00 1.เพ่ือสรางกิจกรรมรณรงครวมงานรณรงค

ยุติความรุนแรง 2.เพ่ือรณรงคใหรวมกนั

ปองกันและยตุิความรุนแรงตอสตรีและเด็ก 

ผูรวมงานวันรณรงคยตุคิวามรุนแรงที่มีตอ

สตรีและเด็ก จํานวน 2500 คน 

273.   กิจกรรมอุดหนนุอาสาสมัครปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดเพือ่กองทนุแมของแผนดนิ 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 1.เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรมผูนาํ

ชุมชน  2.เพ่ือเสริมสรางศักยภาพพลัง

ประชาชนใหมีสวนรวมในการแกไขปญหา

ยาเสพติด 

กลุมเครอืขายกองทนุแมไดรับการสนับสนุน

งบประมาณ 

274. 13. การพัฒนา

ศักยภาพขององคกร  

โครงการจดัซือ้ครุภัณฑคอมพิวเตอร กองวิชาการฯ 

(เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

275.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑคอมพิวเตอร กองวิชาการฯ 

(เครื่องพิมพ Laser ชนิดพิมพขาวดํา) 

รายไดจัดเก็บเอง 23,000.00 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีเครื่องพิมพ Laser ชนดิพิมพขาวดํา ที่มี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

276.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑคอมพิวเตอร กองวิชาการฯ 

(ฮารดดิส) 

รายไดจัดเก็บเอง 8,000.00 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ฮารดดสิสาํหรับคอมพิวเตอร เพื่อการ

ปฏิบัติงานที่มีประสิทธภิาพดีขึ้น 

277.   โครงการจดัทาํสรุปการดาํเนนิงานในรอบป(กอง

วิชาการและแผนงาน) 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 เพ่ือใหประชาชนและหนวยงานที่เกีย่วของ

ไดรับทราบผลงานที่ผานมาของเทศบาล

และแนวคิดตาง  ๆที่จะเกดิขึ้นในอนาคต 

มีการจัดทาํเอกสารเผยแพรผลงานของ

เทศบาล 

278.   โครงการแถลงขาวการดาํเนนิกิจกรรมของเทศบาล 

(กองวิชาการและแผนงาน) 

รายไดจัดเก็บเอง 120,000.00 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบความเคลือ่น ไหว

รายละเอียดในกจิกรรมตางๆ ของเทศบาล 

มีการจัดแถลงขาวกิจกรรมของเทศบาล 

279.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑกองวิชาการฯ (เครื่อง

บันทึกและถอดเทปการประชุม) 

รายไดจัดเก็บเอง 49,000.00 เพ่ือใชในการถอดรายงานการประชุมตาง  ๆ เครื่องบันทึกและถอดเทปการประชุมที่มี

ประสิทธิภาพ 

280.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑกองวิชาการฯ 

(เครื่องโทรสาร) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 

มีเครื่องโทรสารที่มีประสทิธิภาพในการ

ทํางาน 

281.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑกองวิชาการฯ (รถยนต

บรรทุกกระบะ 2 ตอน 4 ประตู 

รายไดจัดเก็บเอง 640,000.00 เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน มีรถยนตใชในการปฏิบัติงานราชการเพิ่มขึ้น 

282.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑกองวิชาการฯ (กลอง

ถายรูประบบดิจิตอล) 

รายไดจัดเก็บเอง 55,000.00 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีกลองถายรูประบบดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพ

ใชในการปฏิบัติงาน 

283.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑกองวิชาการฯ (เครื่องเลน   

ดีวีดี) 

รายไดจัดเก็บเอง 3,500.00 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีเครื่องเลนดวีีดทีี่มีประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

284.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑกองวิชาการฯ (เครื่องตม

น้ํารอนแบบแสตนเลส) 

รายไดจัดเก็บเอง 11,900.00 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีเครื่องตมน้ํารอนเพือ่ใชในการจดักิจกรรม

ตางๆ เพ่ิมขึ้น 
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285.   โครงการวจิัยและประเมนิผลการดาํเนนิงานของ

เทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน) 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุ 

ประสงคเกดิความคุมคา เกิดการปรับปรุง

และพฒันา เปนขอมูลทางการบริหารงาน 

มีผลการประเมิน กจิกรรมตางๆ เปนขอมูลใน

การปฏิบัติงาน 

286.   โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรดานระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

รายไดจัดเก็บเอง 75,000.00 - เพ่ิมพูนความรู ความสามารถพัฒนา

บุคลากร และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน

ดาน GIS - เพ่ือใหเทศบาลนครขอนแกน

สามารถจดัทําแผนที่ภาษี ดวยเทคโนโลยทีี่

ทันสมัยสามารถนําขอมูลแผนที่ภาษีไปใช

ประโยชน ในการจัดเก็บภาษีอยางมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

บุคลากรมีความรูความเขาใจในระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร และนําไปพัฒนาการ

จัดทาํแผนที่ภาษ ี

287.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑ รายไดจัดเก็บเอง 66,000.00 - เพ่ือใชในการปฏิบัติงานราชการไดอยางมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ 

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

288.   โครงการมอบของสมนาคุณและสรางความเขาใจ

ใหผูเสียภาษ ี

รายไดจัดเก็บเอง 565,000.00 - เพ่ือสรางความเขาใจและเต็มใจในการเสีย

ภาษีของประชาชน - เพ่ือเปนการแสดง

ความขอบคณุประชาชนผูเสยีภาษี - เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 

ประชาชนมีความเขาใจ เต็มใจ มาชําระภาษี

ตามกําหนดเวลา การจัดเก็บรายไดมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

289.   โครงการเทศบาลเยีย่มประชาชนเพื่อรณรงคการ

ชําระภาษี 

รายไดจัดเก็บเอง 236,000.00 - เพื่อเยีย่มผูที่ชาํระภาษีใหแกทองถิน่ในถนน

สายหลกั - ผูชําระภาษีมีความเขาใจมาชําระ

ภาษีภายในกําหนดเวลา – เพื่อประชา สัมพันธ

และสรางความเขาใจเรือ่งภาษีทองถิน่ 

ประชาชนมีความเขาใจ เต็มใจ ชําระภาษี

ตามกําหนด 

290.   โครงการสํารวจขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสนิโดยชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 - สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการสํารวจ

และตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสนิใน

สวนทองถิน่ของตนเอง 

-ชุมชนมีสวนรวมในการสํารวจขอมูลแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

291.   โครงการจดัซือ้คอมพิวเตอรเครื่องแมขาย

(Server)โรงเรียนเทศบาลบานหนองใหญ 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 เพ่ือใชในกิจกรรมการเรยีนการสอนผาน

ระบบเครือขาย, เพ่ือบริการสืบคนขอมูล

ขาวสารภายในโรงเรียน, เพ่ือใหบริการ

อินเตอรเน็ตแกบุคลากร 

คอมพิวเตอรเครือ่งแมขาย 

292.   โครงการยวุเทศกจิ รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 เพ่ือปลูกฝงเยาวชนเทศกิจในการรักษา

ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

และเปนแนวรวมในการจดัระเบียบตั้ง

วางขายสินคาภายในเขตเทศบาล 

เยาวชนไดรับการอบรม 

293.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑโรงเรียนเทศบาลบานหนอง

ใหญ-ครุภัณฑสํานกังาน(เกาอี้) 

รายไดจัดเก็บเอง 36,000.00 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ทํากิจกรร

รมตางๆ และสรางบรรยากาศที่เอือ้ตอการ

เรียนรูของนักเรียน 

เกาอีล้ําหรังเจาหนาที่คอมพิวเตอร 

294.   ตูบานเลื่อนกระจกใส รายไดจัดเก็บเอง 4,000.00 เพ่ือใชในการเก็บหนังสือและเอกสารตางๆ

ของงาน 

การเก็บเอกสารทางราชการเปนระเบียบเรียบ

เรียบงายตอการคนหา 

295.   วิทยุรับสงชนิดมือถือ รายไดจัดเก็บเอง 36,000.00 เพ่ือมีวิทยุใชในการเพิ่มประสิทธิภาพของ

การทํางานใหดยีิ่งขึ้น 

การประสานงานมีประสทิธิภาพมากขึ้น 

296.   รถจักรยานยนต รายไดจัดเก็บเอง 33,000.00 เพ่ือใชในภารกิจตางๆของงานเทศกิจและ

ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

รถจักรยานยนต 1 คัน 

297.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑโรงเรียนเทศบาลบานหนอง

ใหญ-ครุภัณฑสํานกังาน(เครื่องปรับอากาศ) 

รายไดจัดเก็บเอง 192,000.00 เพ่ือยืดอายกุารใชงานของคอมพิวเตอรและ

สรางบรรยากาศที่เอือ้ตอกิจกรรมการเรียน

การสอนคอมพิวเตอรระดับชวงชั้นที ่2 และ

หองประชุม 

เครื่องปรับอากาศ 

298.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑโรงเรียนเทศบาลบานหนอง

ใหญ-ครุภัณฑสํานกังาน(โตะและเกาอี้) 

รายไดจัดเก็บเอง 63,600.00 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ

บุคลากรและครูมีขวัญ กําลังใจในการ

ทํางาน 

โตะและเกาอี ้

299.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑโรงเรียนเทศบาลบานหนอง

ใหญ-ครุภัณฑสํานกังาน(ตูเหล็ก) 

รายไดจัดเก็บเอง 33,000.00 เพ่ือจัดระบบเอกสารของโรงเรียนใหสามารถ

สืบคนไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

ตูเก็บเอกสารบานเปดลิน้ชักแยกเอกสาร 10 

ลิ้นชกัและแยกเอกสาร 4 ลิ้นชัก 
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300.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑโรงเรียนเทศบาลบานหนอง

ใหญ-ครุภัณฑสํานกังาน(เครื่องขดัพื้น) 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 เพ่ือใชทําความสะอาดพืน้อาคารเรียน 

อาคารโรงอาหารใหสะอาด สรางสขุอนามัย

แกบุคลากร แระทับใจแกผูมาตอิดตอ

ราชการตามโครงการ 5 ส. 

เครื่องขดัพื้น 

301.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑโรงเรียนเทศบาลบานหนอง

ใหญ-ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ(เครื่องกําเนดิไฟฟา) 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ทํา

กิจกรรมตางๆในชวงเวลาที่ไมมีแสงสวาง 

เครื่องกําเนดิไฟฟาขนาด 700 กิโลวัตต 

302.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑโรงเรียนเทศบาลบานหนอง

ใหญ-ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ(มิกเซอร) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 เพ่ือจัดซื้อมิกเซอรทีส่ามารถผสมสัญญาณ

ระหวางRSและAVเขาดวยกันตามโครงการ

โทรทศันวงจรปด เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู

และกาวทนัวิทยาการสมัยใหม 

มิกเซอรทีส่ามารถผสมสญัญาณระหวางRS

และAVเขาดวยกัน 

303.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑโรงเรียนเทศบาลบานหนอง

ใหญ-ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ(มิกเซอรสวชิเชอร) 

รายไดจัดเก็บเอง 270,000.00 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมิกเซอรสวิช

เชอรทีส่ามารถรับสญัญาณวดีีโอในเครือ่ง

เดียวตามโครงการโทรทศันวงจรปด 

เครื่องมิกเซอรสวชิเชอร 

304.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑโรงเรียนเทศบาลบานหนอง

ใหญ-ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ(เครื่องรีซีฟเวอร) 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรีซีฟเวอรเพ่ือ

รับและถอดรหสัสญัญาณดาวเทยีมใน

โครงการโทรทศันวงจรปด 

เครื่องรีซีฟเวอร 

305.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑโรงเรียนเทศบาลบานหนอง

ใหญ-ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ(ชดุแปลงสัญญาณ) 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 เพ่ือจัดซื้อชดุแปลงสัญญาณเพื่อแปลง

สัญญาณAVจากเครื่องรีซีฟเวอรเปน

สัญญาณRFเขาเคร่ืองรับโทรทศัน ใน

โครงการโทรทศันวงจรปด 

ชุดแปลงสัญญาณ 

306.   โครงการจดัซือ้แผงเหล็กกั้นจราจร รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 เพ่ือแกไขระบบจราจรทั้ง 2 สถาน ี เกิดความคลองตวัในการจราจร 

307.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑโรงเรียนเทศบาลบานหนอง

ใหญ-ครุภัณฑการแพทย(เตียงคนไขขากลม) 

รายไดจัดเก็บเอง 18,000.00 เพ่ือใชในหองสงเสริมสุขภาพ ปฐมพยาบาล

เบ้ืองตนแกครูและนักเรยีนตามโครงการ

พัฒนางานบริการ 

เตียงซีมอนตใชในการรักษาพยาบาล 

308.   โครงการจดัซือ้เกาอี้ไมนัง่พักคอย รายไดจัดเก็บเอง 160,000.00 เพ่ือใหประชาชนไดนั่งรอรถ มีมานั่งใหประชาชนเพยีงพอ 

309.   โครงการจดัซือ้เกาอี้สูง รายไดจัดเก็บเอง 3,600.00 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเจาหนาทีข่นสงมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

การปฏิบัติงานของเจาหนาทีข่นสงมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

310.   โครงการติดตั้งกลองไฟจอดรถ รายไดจัดเก็บเอง 58,000.00 เพ่ือใหมีปายชองจอดรถสายตาง ๆ  มีความสะดวกในการหารถประจําทาง 

311.   โครงการจดัซือ้พัดลมตัวใหญ รายไดจัดเก็บเอง 36,000.00 เพ่ือระบายความรอน ไดรับพัดลมใหญเพือ่ระบายความรอน 

312.   โครงการติดตั้งปายอาคารสถาน ี รายไดจัดเก็บเอง 48,000.00 เพ่ือมีปายบอกชื่อสถาน ี ไดรับปายประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

313.   โครงการจดัซือ้เครือ่งขยายเสยีงพรอมอุปกรณ รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 เพ่ือมีเครื่องขยายเสียงสาํหรับการ

ประชาสัมพันธ 

ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

314.   โครงการติดตั้งปายชองจอดรถ รายไดจัดเก็บเอง 99,000.00 เพ่ือแสดงตําแหนงชองจอดรถโดยสารแสดง

เสนทางการเดนิรถระหวางตนทาง-

ปลายทางใหมองเหน็ไดชัด 

มีปายแสดงตําแหนงชองจอดรถโดยสาร

แสดงเสนทางการเดนิรถระหวางตนทาง-

ปลายทางใหมองเหน็ไดชัด 

315.   เสื้อสะทอนแสง รายไดจัดเก็บเอง 23,500.00 เพ่ือใชในการจดัระเบียบการจราจรและ

อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับภารกิจตางๆ

ของงานเทศกิจ 

การจราจรคลองตัว 

316.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑประจําโรงเรียนเทศบาล

บานโนนทนั (ตูไม) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 27,000.00 เพ่ือจัดซื้อตูไมสําหรับจดัเก็บอุปกรณ

นาฏศิลป เพ่ือใหการจดัเก็บอุปกรณ

นาฏศิลปเปนระบบระเบียบ สะดวกในการ

ใชงาน 

หาอุปกรณนาฏศลิปงายขึ้น สะดวกในการใช

งาน 

317.   โครงการกอสรางปายจราจร รายไดจัดเก็บเอง 250,000.00 เพ่ือจัดทําปายจราจรตางๆภายในเขต

เทศบาลนครขอนแกน เพ่ือแกไขปญหา

การจราจร 

ลดปญหาการจราจรและการเกดิอุบัติเหต ุ

318.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑประจําโรงเรียนเทศบาล

บานโนนทนั (โตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 25,000.00 1. เพื่อจดัซือ้โตะวางตอมพิวเตอรพรอมเกาอี้

ใหเพยีงพอตอจาํนวนเครือ่งคอมพวิเตอร 2. 

เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการจัดการเรยีนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

319.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑประจําโรงเรียนเทศบาล

บานโนนทนั (เครื่องพิมพเลเซอร) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 30,000.00 เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ชนิดขาว - ดํา การบริหารจัดการและกจิกรรมการเรียนการ

สอนมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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320.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑประจําโรงเรียนเทศบาล

บานโนนทนั (เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 120,000.00 1. เพ่ือจัดซือ้คอมพิวเตอรและอุปกรณ

สําหรับใชในหองสารสนเทศ 2. เพ่ือจดัทํา

ระบบฐานขอมูลของโรงเรียน 3. เพ่ือจัดทํา

งานวัดผลประเมินผล 4. ใชเปนหองสืบ

คนหาขอมูลทางอนิเตอรเน็ต 

ระบบสารสนเทศของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น สามารถตนหาขอมูลไดงายขึ้น 

321.   จัดซื้อเครื่องพิมพคอมพิวเตอรชนดิพิมพสี รายไดจัดเก็บเอง 13,500.00 เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการพิมพ

บันทึกขอมูลและรายงานเหตุสาธารณภัย 

เครื่องพิมพคอมพิวเตอรชนิดพิมพส ี

322.   ซื้อวิทยุคมนาคมเเบบสังเคราะหความถีช่นดิตดิตัง้

ในรถยนตพรอมอุปกรณ 

รายไดจัดเก็บเอง 48,000.00 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแจงเหตุและ

ติดตอประสานงาน 

วิทยคุมนาคมเเบบสังเคราะหความถี่ชนิด

ติดตั้งในรถยนตพรอมอปุกรณ 2 เครื่อง 

323.   โตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 3-6 รายไดจัดเก็บเอง 6,400.00 เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ โตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 3-6 

324.   โตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี ้ รายไดจัดเก็บเอง 9,600.00 เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธภิาพ 

โตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี ้

325.   รถยนตดับเพลิงขนาดเลก็ รายไดจัดเก็บเอง 1,284,000.00 เพ่ือใชในการปฏิบัติภารกิจปองกันบรรเทา

สาธารณภัยของเทศบาลนครขอนแกน เพ่ือ

เปนการจดัหาเครื่องมือเครื่องใชใหเพียงพอ

และเหมาะสมกับจาํนวนประชากรและสิ่ง

ปลูกสรางทีเ่พ่ิมมากขึ้น 

รถยนตดับเพลิงขนาดเลก็ 

326.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑประจําโรงเรียนเทศบาล

บานโนนชยั ( โตะทํางานพรอมเกาอี้ระดับ 3 - 6 ) 

รายไดจัดเก็บเอง 44,520.00 เพ่ือจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ระดับ 3 - 6 ครูมีโตะเกาอีส้ําหรับทํางานเก็บเอกสาร 

327.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑประจําโรงเรียนเทศบาล

บานโนนชยั (โตะสําหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร

พรอมเกาอี้ ) 

รายไดจัดเก็บเอง 3,200.00 เพ่ือจัดซื้อโตะสําหรับวางเครื่อง

คอมพิวเตอรพรอมเกาอี ้

โตะสําหรับวางเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ 

จํานวน 1 ชุด 

328.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑประจําโรงเรียนเทศบาล

บานโนนชยั ( เครือ่งคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ ) 

รายไดจัดเก็บเอง 35,000.00 เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 

ใชสําหรับการเรียนการสอน เผยแพรผลงาน

ของนักเรียนและโรงเรียน 

นําเคร่ืองคอมพิวเตอรไปใชในการเรียนการ

สอนเผยแพรผลงานของนักเรียนและโรงเรยีน 

329.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑประจําโรงเรียนเทศบาล

บานโนนชยั ( เครือ่งพิมพ Laser ชนิดสี ขาว - ดาํ 

แครยาว ) 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ Laser ชนดิสี ขาว - 

ดํา แครยาว ใชในงานวดัผลประเมินผล 

เครื่องพิมพ Laser ชนดิสี ขาว - ดํา แครยาว 

จํานวน 1 เครื่อง 

330.   พัฒนาบุคลากร รายไดจัดเก็บเอง 3,000,000.00 เพ่ือเพิ่มพูนความรูความสามารถทกัษะ 

ทัศนคติของพนกังานเทศบาล ลูกจาง,

ผูบริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล,ผูบริหาร,สมาชิกสภา

เทศบาลไดรับการเพิ่มพูนความรู

ความสามารถทักษะมากขึ้น 

331.   โครงการจดักจิกรรมวันเทศบาล รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 เพ่ือใหพนักงานเทศบาลไดทํากจิกรรม

รวมกัน,เกิดความสามัคคีภายในองคกร 

จัดนทิรรศการ,นวัตกรรมผลงานเทศบาล,การ

แขงขันกีฬา,พิธีกรรมทางศาสนา 

332.   จัดงานกาวมา 72 ปเพื่อกาวตอไปที่ม่ันคง รายไดจัดเก็บเอง 1,430,000.00 เพ่ือใหพนักงานเทศบาลไดทํากจิกรรม

รวมกันกอใหเกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

จัดงานฉลองวันกาวยาง 72 ป เทศบาลนคร

ขอนแกน 

333.   มิตรภาพจากใจใหประชาชน รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 เพ่ือสงเสริมมิตรภาพระหวางพนักงาน

เทศบาลกับประชาชนในกิจกรรมการบริการ

,ประชาชนที่มาติดตองานทะเบียนราษฎร 

พนักงานเทศบาลกับประชาชนมีสัมพันธภาพ

ที่ดีขึน้ 

334.   แจงเกดิแจงตาย รายไดจัดเก็บเอง 36,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกใหประชาชนที่อาศัย 

อยูในเขตเทศบาลในการแจงเกิดแจงตาย 

ประชาชนที่มาแจงเกิด-แจงตายมีซอง

พลาสติกใสเอกสารปองกันการสูญหาย 

335.   รถยนตดับเพลิงชนดิมีถงัน้ําในตัว รายไดจัดเก็บเอง 4,000,000.00 เพ่ือใชในการปฏิบัติภารกิจปองกันบรรเทา

สาธารณภัยของเทศบาลนครขอนแกน เพ่ือ

เปนการจดัหาเครื่องมือเครื่องใชใหเพียงพอ

และเหมาะสมกับจาํนวนประชากรและสิ่ง

ปลูกสรางทีเ่พ่ิมขึ้น 

รถยนตดับเพลิงชนดิมีถงัน้ําในตัว 

336.   เครื่องขยายเสียงและระบบสัญญาณครวญคราง

พรอมอุปกรณ 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติ

ภารกิจการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

การประชาสัมพันธ การเตือนภัย 

เครื่องขยายเสียงและระบบสัญญาณครวญ

ครางพรอมอุปกรณ 

337.   หัวฉดีแบบไรแรงสะทอนกลับ รายไดจัดเก็บเอง 61,600.00 เพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจปองกันและ

บรรเทา สาธารณภัยของเทศบาลนคร

ขอนแกนมีประสทิธิภาพมากขึ้น 

หัวฉดีแบบไรแรงสะทอนกลับ 
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338.   รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบอเนกประสงค รายไดจัดเก็บเอง 2,500,000.00 เพ่ือใชในการปองกนัและบรรเทาสาธารณ

ภัย เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือใชสนับสนนุงานอื่นๆ

ของเทศบาลนครขอนแกน 

รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบอเนกประสงค 

339.   รอกนิรภัย รายไดจัดเก็บเอง 90,000.00 เพ่ือใชชวยเหลือผูประสบภัยในอาคารสูง รอกนิรภัย 

340.   เครื่องชวยหายใจชนิดอากาศอดั รายไดจัดเก็บเอง 180,000.00 เพ่ือใชในการปฎิบัติภารกิจการปองกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหมีเครื่องมือ

เพียงพอในการปฎิบัติงาน การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

เครื่องชวยหายใจชนิดอากาศอดั 

341.   ตูเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก รายไดจัดเก็บเอง 2,800.00 เพ่ือใชสําหรับเก็บหนังสอืและเปนระเบียบ

เรียบรอยสะดวกในการคนหาหนังสือ 

ตูเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก 

342.   วิทยุรับ-สง ชนิดติดตั้งประจําที ่ รายไดจัดเก็บเอง 28,600.00 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแจงเหตุและ

ติดตอประสานงาน เพือใชเปนเครื่องสํารอง

ในกรณีเครื่องเดิมชํารุด 

วิทยุรับ-สง ชนิดติดตั้งประจําที ่

343.   ตูเก็บเอกสาร รายไดจัดเก็บเอง 13,000.00 เพ่ือสําหรับเก็บหนังสือระเบียบตาง ๆ  เพ่ือ

ความเปนระเบียบเรียบรอยสะดวกในการ

คนหาเอกสาร 

ตูเก็บเอกสาร 

344.   เครื่องถอดเทป รายไดจัดเก็บเอง 49,000.00 เพ่ือใชสําหรับงานประชมุสภาและงาน

ประชุมสมาคมสันนิบาต 

เครื่องถอดเทป 

345.   เครื่องทาํน้ําเย็น รายไดจัดเก็บเอง 11,600.00 เพ่ือใชในงานธุรการและงานสํานัก

นายกเทศมนตร ี

เครื่องทาํน้ําเย็น 2 เครื่อง 

346.   กลองวดีีโอดิจติอล รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 เพ่ือใชบันทกึกิจกรรมตางๆ ของเทศบาล กลองวดีีโอดิจติอล 

347.   โครงการจัดซื้อครุภัณฑประจําโรงเรียน 

(คอมพิวเตอร เครื่องปร๊ินเตอร) ร.ร.เทศบาล                  

คุมหนองคู 

รายไดจัดเก็บเอง 79,500.00 1.เพ่ือใชในกิจกรรมวารสารและเว็บไซตของ

โรงเรียน 

คอมพิวเตอร 1 เครื่อง, ปร๊ินเตอร 2 เครื่อง 

348.   กลองถายภาพระบบดิจติอล รายไดจัดเก็บเอง 22,500.00 เพ่ือใชบันทกึกิจกรรมตาง ๆ  ในโครงการของ

เทศบาลนครขอนแกน 

กลองถายภาพระบบดิจติอล 

349.   เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 

350.   โครงการจดัซือ้เครือ่งพิมพ All-in-one เงินอดุหนุนทั่วไป 16,000.00 ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและ

บริการมีคุณภาพ 

เครื่องพิมพ All-in-one ชนิดพิมพขาว-ดํา ส ี

351.   โครงการจดัซือ้เครือ่งคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและ

บริการมีคุณภาพ 

เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 

352.   โครงการจดัซือ้เครือ่งคอมพิวเตอรแบบโนตบุค รายไดจัดเก็บเอง 70,000.00 ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและ

บริการมีคุณภาพ 

เครื่องคอมพิวเตอรแบบโนตบุค 

353.   โครงการจดัซือ้เครือ่ง HD DESIGJET 110 PLUS รายไดจัดเก็บเอง 53,000.00 ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและ

บริการมีคุณภาพ 

เครื่อง HD DESIGJET 110 PLUS 

354.   เครื่องพิมพlaser ชนิดขาวดํา รายไดจัดเก็บเอง 46,000.00 พนักงานเทศบาลมีเครือ่งพิมพคอมพิวเตอร

ใชในการปฏิบัติงานไดอยางทั่วถึงกันการ 

เครื่องพิมพlaser ชนิดขาวดํา 

355.   โตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี ้ รายไดจัดเก็บเอง 12,800.00 เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธภิาพ 

โตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี ้

356.   เกาอี ้ รายไดจัดเก็บเอง 5,200.00 เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหมี

ประสิทธิภาพและความคลองตัวมากขึน้ 

เกาอี ้

357.   โครงการซือ้กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล รายไดจัดเก็บเอง 7,500.00 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 

358.   จัดซื้อเครื่องครุภัณฑงานบานงานครัวโรงเรยีน

เทศบาลบานตูม 

เงินอดุหนุนทั่วไป 36,700.00 1. เพ่ือใชในกิจกรรมการเรียนการสอน 2. 

นักเรียนเกิดการเรียนรูในการปฏิบัติจริง 

ครุภัณฑงานบานงานครัวไวใชงาน 

359.   โรงเรียนพฒันามาตรฐานระดับปฐมวัย โรงเรียนทศ

บาลบานตูม 

เงินอดุหนุนทั่วไป 59,000.00 1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภายในสถานศกึษา 2. เพ่ือพัฒนาครู

ปฐมวัยใหมีความรูที่หลากหลาย 

ครูปฐมวัย จํานวน 40 คน ไดรับการพัฒนา

ความรู 

360.   จัดซื้อโตะ -เกาอี้ประจําหองประชุม โรงเรียน

เทศบาลบานตูม 

เงินอดุหนุนทั่วไป 365,700.00 1.เพ่ือใชเปนหองประชุม  

2.เพ่ือใหบริการแกชุมชน 

โตะ 100 ตัว เกาอี้ 300 ตัว 
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361.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑประจําโรงเรียนเทศบาลวดั

กลาง จัดซื้อโตะครูระดับ 3-6 พรอมเกาอี ้

รายไดจัดเก็บเอง 76,800.00 - เพ่ือใหครูมีโตะทํางานและตรวจงาน

นักเรียน - เพ่ือใชเปนทีเ่ก็บเอกสารสําคัญ 

และวสัดสุํานกังาน 

โตะ - เกาอี จํานวน 24 ชดุ 

362.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑประจําโรงเรียนเทศบาลวดั

กลาง โตะอเนกประสงคพรอมเกาอี้ประจําหอง

วิทยาศาสตร 

รายไดจัดเก็บเอง 24,000.00 - เพ่ือใหหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรมี

โตะ เกาอี ้เพียงพอใหบริการกับนักเรียนใน

การเรียนวิทยาศาสตร 

โตะ เกาอี้ จํานวน 6 ชุด 

363.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑประจําโรงเรียนเทศบาลวดั

กลาง ตูเก็บเอกสารชนิดบานเลือ่นทึบ 

รายไดจัดเก็บเอง 18,000.00 - เพ่ือจดัซื้อตูเก็บเอกสารสําคญัของฝาย

ตาง ๆ  และโรงเรียนเลก็ 

ตูเก็บเอกสารจํานวน 6 หลัง 

364.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

ประจําหองวทิยาศาสตร 

รายไดจัดเก็บเอง 824,950.00 - เพ่ือเปนคาซือ้เครื่องมือและอุปกรณ

ประจําหองวทิยาศาสตร 

ครุภัณฑประจําหองวิทยาศาสตร 

365.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑประจําโรงเรียนเทศบาลวดั

กลาง คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณและปร๊ินเตอร 

รายไดจัดเก็บเอง 62,000.00 -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรูในโรงเรียนเล็ก 

คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณและปริ๊นเตอร

จํานวน 2 ชุด 

366.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑประจําโรงเรียนวัดกลาง 

โตะคอมพิวเตอร 

รายไดจัดเก็บเอง 11,000.00 - เพ่ือจดัซื้อโตะคอมพิวเตอรสําหรับวางชุด

คอมพิวเตอรจอและอุปกรณขยาย 

โตะคอมพิวเตอรจํานวน 2 โตะ 

367.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑประจําโรงเรียนเทศบาลวดั

กลาง จัดซื้อและปรับปรุงเครื่องดนตรีพ้ืนบาน 

รายไดจัดเก็บเอง 191,600.00 - เพ่ือใหนกัเรียนมีความรูความสามารถ

ทางดานดนตร ี

เครื่องดนตรีพ้ืนเมือง 

368.   โครงการสงเสริมงานวนัครู รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 -เพ่ือใหครูไดทาํกิจกรรมรวมกัน -เพ่ือให

เกิดความสามคัค ี

พนักงานครูไมนอยกวา 500 คน 

369.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑคอมพิวเตอร(สํานกั

การศึกษา)เครื่องพิมพเอกสารแบบเลซอร 

รายไดจัดเก็บเอง 18,000.00 -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เครื่องพิมพเอกสารเลเซอร จํานวน 3 เครื่องๆ 

ละ 6000 บาท 

370.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ(เครือ่งเลน

วิทยุเทปซีดวีีซีดแีละเอ็มพี3 

รายไดจัดเก็บเอง 3,500.00 -เพ่ือใชในการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก - เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพการ

ปฏิบัติงานและการเรียนการสอน -เพ่ือให

เด็กรักเรียนไดมีเกาอีท้ี่ไดมาตรฐาน 

เครื่องเลนวทิยเุทปซดีีวซีีดีและเอ็มพี3 

371.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑสํานกังานสํานกัการศกึษา

(พัดลมตั้งพื้น) 

รายไดจัดเก็บเอง 7,000.00 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัดลมตั้งพื้นขนาด16นิ้วจํานวน5ตัวๆ ละ

1400 บาท 

372.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑสํานกังานสํานกัการศกึษา

(โตะอาหารพรอมมานั่ง) 

รายไดจัดเก็บเอง 12,000.00 -เพ่ือใหเดก็เลก็ไดมีโตะอาหารที่ได

มาตรฐาน 

 โตะอาหารพรอมมานั่ง 

373.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑสํานกังานสํานกัการศกึษา

(โตะเกาอีน้ักเรียนเดี่ยว) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 364,000.00 เพ่ือใหเด็กนกัเรียนไดมีโตะเกาอี้ที่ได

มาตรฐาน 

โตะเกาอีน้ักเรียนเดีย่วจาํนวน 364 ชุด ๆ  ละ 

1000 บาท 

374.   โครงการดัซื้อครุภัณฑสาํนักงาน (โตะอาหารพรอม

เกาอี้) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 387,500.00 -เพ่ือใหเดก็นักเรียนไดมีโตะอาหารที่ได

มาตรฐาน 

โตะอาหารพรอมเกาอี้จาํนวน 155 ชุด ๆ  ละ 

2500 บาท 

375.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑสํานกังานสํานกัการศกึษา 

(เบาะยืดหยุน) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 18,000.00 -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เบาะยืดหยุนจํานวน 6 ชุด ๆ  ละ 3000 บาท 

376.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑสํานกังานสํานกัการศกึษา 

(โตะเทเบิ้ลเทนนสิ) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 18,600.00 -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน โตะเทเบิล้เทนนสิจํานวน 6 ชุด ๆ  ละ 3100 

บาท 

377.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑสํานกังานสํานกัการศกึษา 

(เกาอี้เด็กขนาดนั่ง 6 คน) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 185,000.00 -เพ่ือใหเดก็นักเรียนไดมีเกาอี้ที่มีมาตรฐาน เกาอีเ้ด็กขนาดนั่ง 6 คน จํานวน 74 ชุด ๆ  ละ 

2500 บาท 

378.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑสํานกังานสํานกัการศกึษา 

(ตูไมเก็บอุปกรณการสอน) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 325,000.00 -เพ่ือใหมีความเปนระเบยีบในการเก็บ

อุปกรณการเรียนการสอน 

ตูไมเก็บอุปกรณการสอนจํานวน 65 ชุด ๆ  ละ 

5000 บาท 

379.   โครงการจัดซื้อเต็นทผาใบอยางหนาชนิดผาไนลอน รายไดจัดเก็บเอง 195,000.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เต็นทผาใบอยางหนาชนดิผาไนลอน 

380.   โครงการจดัซือ้เกาอี้พลาสติก ชนิดมีพนกัพิง รายไดจัดเก็บเอง 110,000.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เกาอี้พลาสติก ชนิดมีพนักพิง 

381.   โครงการจดัซือ้โตะเอนกประสงค รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ โตะเอนกประสงค 

382.   โครงการจดัซือ้โตะทํางาน รายไดจัดเก็บเอง 10,400.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ โตะทํางาน 

383.   โครงการจดัซือ้แทนตดัไฟเบอร ขนาด 16 นิ้ว  รายไดจัดเก็บเอง 15,800.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เครื่องตดัไฟเบอร ขนาด 16 นิ้ว พรอมมอเตอร 

384.   โครงการจดัซือ้เครือ่งเชื่อม รายไดจัดเก็บเอง 39,000.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เครื่องเชื่อม 

385.   โครงการจดัซือ้เครือ่งเจียตั้งโตะ ขนาด 14 นิ้ว รายไดจัดเก็บเอง 2,900.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เครื่องเจียตั้งโตะ ขนาด 14 นิ้ว 

386.   โครงการจดัซือ้ปากกาจบัชิ้นงาน ขนาดกวาง 8 นิ้ว รายไดจัดเก็บเอง 5,160.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ปากกาจับชิน้งาน ขนาดกวาง 8 นิ้ว 

387.   โครงการจดัซือ้เครือ่งตัดหญา ชนิดขอแข็งแบบ

สะพายไหล 

รายไดจัดเก็บเอง 90,000.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เครื่องตดัหญา ชนิดขอแข็งแบบสะพายไหล 
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388.   โครงการจดัซือ้เครือ่งวัดคาความเปนกร-ดาง รายไดจัดเก็บเอง 25,000.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เครื่องวดัคาความเปนกรด-ดาง 

389.   โครงการจดัซือ้กลองถายรูประบบดิจิตอล รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ กลองถายรูประบบดิจิตอล 

390.   โครงการจดัซือ้กลองระดบัระบบอัตโนมัต ิ รายไดจัดเก็บเอง 130,000.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ กลองระดับระบบอัตโนมตั ิ

391.   โครงการจดัซือ้เทปวดัระยะเหล็กเคลือบไนลอน 

ขนาดความยาว 50 เมตร 

รายไดจัดเก็บเอง 4,500.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เทปวัดระยะเหล็กเคลือบไนลอน ขนาดความ

ยาว 50 เมตร 

392.   โครงการจดัซือ้เทปวดัระยะไนลอนยาว 30 เมตร รายไดจัดเก็บเอง 1,250.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เทปวัดระยะไนลอนยาว 30 เมตร 

393.   โครงการจดัซือ้เทปวดัระยะไนลอนยาว 50 เมตร รายไดจัดเก็บเอง 1,470.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เทปวัดระยะไนลอนยาว 50 เมตร 

394.   โครงการจดัซือ้ลอวัดระยะทางแบบลอหมุน รายไดจัดเก็บเอง 13,120.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ลอวดัระยะทางแบบลอหมุน 

395.   โครงการจดัซือ้ขาตั้งกลองอลูมิเนยีมขนาดใหญ รายไดจัดเก็บเอง 7,540.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ขาตั้งกลองอลูมิเนยีมขนาดใหญ 

396.   โครงการจดัซือ้ไมสตาฟแบบชัก รายไดจัดเก็บเอง 5,670.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ไมสตาฟแบบชัก 

397.   โครงการจดัซือ้รถจักรยานยนต รายไดจัดเก็บเอง 66,000.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ รถจักรยานยนต 

398.   โครงการพฒันาศักยภาพในการจัดบริการ             

สาธาณสขุขั้นพืน้ฐาน ใน ศสมช.ชุมชนนํารอง 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

65,000.00 เพ่ือเพิ่มศักยภาพจัดบริการสาธารณสขุขัน้

พ้ืนฐานใน ศสมช. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ    

อสม.ในดานการบริหารจดัการองคกรและ

ทรัพยากรไดอยางตอเนือ่ง 

วิเคราะหปญหาและคดัเลือด ศสมช. ที่มี 

ความพรอมในการพัฒนาเขตละ 1 แหง 

399.   โครงการจดัซือ้เครือ่งตัดแตงพุมไม รายไดจัดเก็บเอง 294,000.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เครื่องตดัแตงพุมไม 

400.   โครงการจดัซือ้เครือ่งสูบน้ําแบบหอยโขง รายไดจัดเก็บเอง 59,000.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 

401.   โครงการจดัซือ้เครือ่งยอยกิ่งไม รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เครื่องยอยกิ่งไม 

402.   โครงการประกวด อสม. ดีเดน 10 สาขา เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

134,000.00 เพ่ือเปนการกระตุน อสม. ในการพัฒนา

ศักยภาพการบริการจดังานดานสาธารณสุข

ชุมชน 10 สาขา เพ่ือสงเสริมใหอสม.เขา

ประกวดระดับจังหวัดและระดับชาตติอไป 

ประชุมชี้แจงเกณฑและนําเสนอผลงานของ 

อสม. ที่สมัครประกวดทกุสาขา 

403.   โครงการจดัซือ้รถขดุตนีตะขาบแขนยาวพิเศษ รายไดจัดเก็บเอง 5,200,000.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ รถขุดตีนตะขาบแขนยาวพิเศษ 

404.   โครงการอบรม อสม.ใหม เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

195,000.00 เพ่ือสรางอาสาสมัครทีมงานสุขภาพที่มี

คุณภาพและครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือ

สรางทีม อสม.ใหม ตามเกณฑกระทรวง

สาธารณสุขฯ1 อสม./15หลังคาเรือน 

อสม. ไดรับความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 

405.   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวนั อสม. 

แหงชาต ิ

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

60,000.00 เพ่ือวิเคราะหทบทวนการทํางานในรอบป 

สรางเสริมกระบวนกลุมในการทาํงานของ

เครือขาย อสม. ชุมชน เพ่ือความเข็มแข็งใน

องคกร อสม.รูรักสามัคค ี

จัดกจิกรรมกีฬา กิจกรรมสันทนาการ 

ประเมินผลความรูและความมุงม่ันในการ

บริการสาธารณะ 

406.   โครงการประชุมประจําเดือนอาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครขอนแกน 

ประจําป 2551 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

60,000.00 เพ่ือให อสม. ในชุมชนมีการรวมแลกเปลี่ยน

เรียนรูและรับทราบขาวสาร ขอมูล องค

ความรูให อสม. ไดรับรูอยางตอเนื่อง 

ตัวแทน อสม. ในชุมชนเขารวมประชุม 

407.   โครงการอบรมฟนฟู อสม.เกา เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

131,000.00 เพ่ือเพิ่มความรูให อสม.เกา เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพทักษะในงานสาธารณสุข เพ่ิม

ความเขมแข็งในองคกร อสม. รูรักสามัคค ี

อบรม อสม.เกา ไดรับการอบรมทักษะ

เพ่ิมเติม  

408.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑ คอมพิวเตอร  

(เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ) 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

120,000.00 ใชสําหรับงานสุขาภิบาลตลาดสด งาน

วิชาการและแผน งานปองกันและควบคุม

โรค งานศูนยบริการที่ 1 งานศนูยบริการที่ 3 

งานเภสัช 

เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ ครบชุด 

409.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอรโนคบุค เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

150,000.00 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ฝายอาหารปลอดภัย ฝายสุขาภิบาล ฝาย

พัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอม ฝาย

บริหารงานทั่วไป สวนสงเสริมสาธารณสขุ 

จัดทาํสื่อนําเสนองาน จดัเก็บขอมูล นําเสนอ

ผลงานนอกสถานที ่

410.   ครุภัณฑคอมพิวเตอร โนตบุค (งบเงินทนุ

หมุนเวยีน) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 50,000.00 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ สําหรับ

งานศนูยบริการที่ 1 งานศูนยบริการที่ 3 

คอมพิวเตอรโนตบุค 

411.   เครื่องพิมพคอมพิวเตอรชนิด Inkjet เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

13,500.00 เครื่องมือเครื่องใชทีท่ันสมัยเพียงพอตอการ

ใชงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพคอมพิวเตอรชนดิพิมพสี 

412.   ครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องพิมพแบบ All-in-

one) 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

48,000.00 เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชอยางเพียงพอ 

และเหมาะสมกับการดําเนินงาน 

เครื่องพิมพแบบ All-in-one ชนิดพิมพขาว-ดํา 
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413.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑ (โตะพรอมเกาอี้สําหรับ

วางคอมพิวเตอร) 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

3,500.00 เพ่ือไวตั้งวางชดุคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธภิาพ 

โตะพรอมเกาอีส้ําหรับวางคอมพิวเตอร 

414.   ครุภัณฑสํานักงาน(โตะทํางานพรอมเกาอี ้ เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

10,500.00 เพ่ือใหมีเครื่องเครื่องใชใหเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงานใชที่ตลาดสดเทศบาลที ่1 ชั้น 2 

โตะทํางานพรอมเกาอี ้

415.   ครุภัณฑสํานักงาน(โตะเขามุมแบบมีชั้น) เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

4,000.00 เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชใหเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

โตะเขามุมแบบมีชั้น 

416.   ครุภัณฑสํานักงาน(ตูเอกสารบนโลง ลางบาน

เลื่อน) 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

8,800.00 เพ่ือใชในการเก็บเอกสารใหเปนระบบและ

สะดวก เพ่ือการจัดเก็บเอกสารอุปกรณเปน

ระบบงายตอการคนหา 

ตูเอกสารบนโลง ลางบานเลือ่น 

417.   ครุภัณฑสํานักงาน (ตูเอกสารเตี้ยบานเลือ่น) เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

9,300.00 เพ่ือใชสําหรับงานสขุาภิบาลตลาดสด 

จํานวน 1 ตู และงานจดัเก็บคาธรรมเนียม 

จํานวน 2 ตู 

ตูเอกสารเตี้ยบานเลือ่น 

418.   ครุภัณฑสํานักงาน (เครือ่งปรับอากาศพรอม

ติดตั้ง) 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

26,500.00 เพ่ือตดิตั้งในหองทํางานเจาหนาที่ ณ 

อาคารตลาดสดเทศบาล 1 ชั้น 2 

เครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง 

419.   ครุภัณฑสํานักงาน (ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบหอย 4 

ชั้น) 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

5,000.00 เพ่ือใชในการเก็บเอกสารใหเปนระบบและ

สะดวกในการใชงาน 

ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบหอย 4 ชั้น 

420.   ครุภัณฑสํานักงาน(ตูเหล็กอลูมิเนยีมเก็บชุด

เครื่องเสียงประชาสัมพันธ) 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

20,000.00 เพ่ือใชสําหรับงานสขุาภิบาลตลาดสด เพ่ือ

เปนตูเก็บเครื่องขยายเสยีงไมโคโฟน 

อุปกรณเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ 

ตูเหล็กอลูมิเนียมเก็บชดุเครื่องเสียง

ประชาสัมพันธ 

421.   ครุภัณฑสํานักงาน (เครือ่งพิมพดีดไฟฟาแบบตั้ง

โตะ) 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

9,000.00 ใชสําหรับงานธุรการเปนเครื่องพิมพดีด

ไฟฟา ระบบ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ 

เครื่องพิมพดีดไฟฟาแบบตั้งโตะ 

422.   ครุภัณฑงานบานงานครัว (ตูเย็น) เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

7,500.00 ใชสําหรับเก็บรักษาตัวอยางอาหาร ชุด

ตรวจสารตกคางตดิตั้ง 

ตูเยน็ 

423.   ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (กลองถายภาพ

ระบบดิจิตอล) 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

30,000.00 เพ่ือใชบันทกึภาพขณะปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ เชน การตรวจแผงจําหนาย

เนื้อสัตว 

กลองถายภาพระบบดิจติอล 

424.   ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (ชุดเครื่องเสยีง

สําหรับออกกําลังกาย) 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

210,000.00 เพ่ือใชสนับสนนุชุมชนในการออกกําลังกาย 

ตามโครงการเทศบาลเลก็-ใหญ 

ชุดเครื่องเสียงสําหรับออกกําลังกาย จํานวน 

7 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท 

425.   ครุภัณฑเผยแพร (เครื่องมัลติมีเดยีโปรเจคเตอร) เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

218,800.00 เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชน 

การประชุม เพ่ือใหเครื่องใชที่ทนัสมัย

เพียงพอตอการใชงาน 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 

426.   ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (รถบรรทุกเททาย 

ชนิด 10 ลอ ) 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

3,900,000.00 เพ่ือใหมีเครื่องใชที่ทนัสมัยเพียงพอตอการ

ใชงาน 

รถบรรทุกเททาย ชนิด 10 ลอ 1 คัน 

427.   ครุภัณฑยาพาหนะ (รถบรรทุกขยะแบบ 6 ลอ ชนิด

อัดทาย ) 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

5,910,000.00 เพ่ือใหมีเครื่องใชที่ทนัสมัยเพียงพอตอการ

ใชงาน 

รถบรรทุกขยะแบบ 6 ลอ ชนิดอดัทาย 

428.   ครุภัณฑโรงงาน (บลอดลม) เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

42,000.00   บลอดลม ขนาด 1 นิ้ว จาํนวน 1 ชุด 

429.   ครุภัณฑโรงงาน (เครื่องปะยาง) เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

15,000.00 เพ่ือใชปะยางรถยนต ดแูลรถใหสามารถ

ออกปฏิบัติได 

เครื่องปะยาง จํานวน 1 เครื่อง 

430.   ครุภัณฑไฟฟา ( เครื่องโทรศัพท) เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

1,500.00 เพ่ือใชในหองทํางานเจาหนาที่ ตลาดสด

เทศบาล 1 เพ่ือตดิตอสื่อสาร 

เครื่องโทรศัพท 

431.   ครุภัณฑการเกษตร (เครือ่งสูบน้ํา) เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

10,000.00 มีเครื่องมือเครือ่งใชที่มีประสิทธิภาพเพิ่มใน

การปฏิบัติงาน 

เครื่องสูบน้ํา 

432.   ครุภัณฑอืน่ๆ (ปนยาวอดัแกส็ยิงสลบสตัว) เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

85,000.00 เพ่ือใชในการยิงยาสลบสัตว เชน สนุัขจรจดั 

สัตวที่ดุราย หรือสตัวที่ไมสามารถจับได 

ปนยาวอดัแกส็ยิงสลบสตัว 

433.   ครุภัณฑอืน่ ๆ  (เครื่องยิงสลบสตัวใหญ) เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

85,000.00 เพ่ือใชในการยิงสลบโค-กระบือในโรงฆา

สัตว 

เครื่องยิงสลบสตัวใหญ 

434.   ครุภัณฑอืน่ ๆ  (ทํากรงดกัสุนขั) เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

20,000.00 เพ่ือใชจับสนุัขจรจดัตามถานที่สาธารณ

ตาง ๆ  

กรงดักสนุัข 

435.   ครุภัณฑอืน่ ๆ  (ปายแผงสินคาในตลาดสด 1) เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

200,000.00 เพ่ือตดิตั้งในตลาดสดเทศบาล 1 ปายแผงสนิคาในตลาดสด 1 
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436.   ครุภัณฑอืน่ ๆ  (เครื่องบดละเอียด) เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

45,000.00 เพ่ือนํามาใชในการบดละเอียดในโครงการ

ถังขาวหม ู

เครื่องบดละเอยีด จํานวน 1 เครื่อง 

437.   ครุภัณฑอืน่ๆ (เครื่องผสมปุย) เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

50,000.00 เพ่ือนํามาใชในการผสมปุยในโครงการถัง

ขาวหม ู

เครื่องผสมปุย จํานวน 1 เครื่อง 

438.   ครุภัณฑอืน่ ๆ  (เครื่องจานปนเดปุย) เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

85,000.00 โครงการถังขาวหมูฯ มีเครื่องมือเครื่องใชที่

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

เครื่องจานปนเดปุย จํานวน 1 เครื่อง 

439.   ครุภัณฑอืน่ๆ (เครื่องวดัคาความเปนกรด-ดาง ของ

สารละลาย 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

6,000.00 โครงการถังขาวหมูฟนฟชูีวิตเพือ่ตรวจวัด

คุณภาพสมบัตขิองน้ําทีผ่ลติจากโครงการ 

เครื่องวดัคาความเปนกรด-ดาง ของ

สารละลาย 

440.   ครุภัณฑอืน่ ๆ  (เครื่องวัดการนําไฟฟาของ

สารละลาย) 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

7,000.00 เพ่ือใชตรวจวัดคุณสมบัติของปุยน้ําทีผ่ลติ

จากโครงการ 

เครื่องวดัการนาํไฟฟาของสารละลาย 

441.   ครุภัณฑอืน่ ๆ  (เครื่องวัดควันจากเครื่องยนตดีเซล) เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

300,000.00 เพ่ือจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคาควนัดาํ

ระบบวัดความทึบแสง 

เครื่องวดัควนัจากเครือ่งยนตดีเซล 

442.   คาดนิและสิ่งกอสราง (ตอเติมหองที่ 19 ชั้น 2 

ตลาดสดเทศบาล1) 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

40,000.00 เพ่ือใชทํางานและรองรับการติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศ เพ่ือเปนหอทํางานของ

เจาหนาที่ ณ ตลาดสดเทศบาล1 และใชใน

การเก็บเครื่องเสยีง อุปกรณตาง ๆ  

ตอเติมหองที่ 19 ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล1 

443.   งบเงินทุนหมุนเวยีน (ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พรอม

เกาอีส้นามและโคมไฟ 

รายไดอื่น ๆ  50.00 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สําหรับ

งานทนัตกรรม 

ชุดทนัตกรรมเคลือ่นที่พรอมเกาอีส้นามและ

โคมไฟ จํานวน 1 ชุด 

444.   งบเงินทุนหมุนเวยีน (ยูนติทําฟน) รายไดอื่น ๆ  438,000.00 ใชบริการประชาชนที่มาใชบริการเพื่อ

ทดแทนยูนติทําฟนเดิมชาํรุด 

ยูนิตทําฟน 

445.   งบเงินทุนหมุนเวยีน (พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว) รายไดอื่น ๆ  2,000.00 เพ่ือใชตดิตั้งประจําศูนยบริการสาธารณสุข

ที่ 3 เพ่ือใหบริการประชาชนที่มารับบริการ

ที่ศนูย 

พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว 

446.   งบเงินทุนหมุนเวยีน (เครือ่งทําน้าํเยน็) รายไดอื่น ๆ  35,000.00 เพ่ือใชตดิตั้งประจําศูนยบริการสาธารณสุขี่ 

3 เพ่ือใหบริการประชาชนที่มารับบริการที่

ศูนยฯ 

เครื่องทาํน้ําเย็น จาํนวน 1 ตัว 

447.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑประจําโรงเรียนเทศบาล

สวนสนกุ (กลองวดีีโอ ดจิิตอลและกลองถายภาพ

ดิจิตอล) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 62,500.00 เพ่ือจัดซื้ออุปกรณโฆษณาและเผยแพร ใช

เปนสื่อประกอบการเรียนการสอน 

กลองวดีีโอดิจติอล จํานวน 2 ตัว และกลอง

ถายภาพดิจติอล จํานวน 3 ตัว 

448.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑประจําโรงเรียนเทศบาล

สวนสนกุ (เครื่องตดัสติกเกอร) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 30,000.00 เพ่ือจัดซื้อเครื่องตดัสติกเกอรใชประกอบ

กิจกรรมการเรียนการสอน 

เครื่องตดัสติกเกอร 

449.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑประจําโรงเรียนเทศบาล

สวนสนกุ (เครื่องขยายเสยีง) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 170,000.00 เพ่ือใหมีความพรอมของเครื่องมือทางดาน

โสตทศันูปกรณ 

มีอุปกรณและเครือ่งมือดานโสตทศันูปกรณ

เพียงพอกับการใหบริการแกครูและนกัเรียน 

450.   โครงการจดัซือ้เครือ่งคอมพิวเตอรโนตบุค ร.ร.

เทศบาลสวนสนุก 

เงินอดุหนุนทั่วไป 70,000.00 เพ่ือพัฒนางานสารสนเทศ สนับสนุน

กระบวนการเรยีนสอนและการปฏิบัติงาน

รวบรวม วิเคราะห และนาํเสนอขอมูล 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 

451.   โครงการจดัซือ้คอมพิวเตอรแมขาย ร.ร.เทศบาล

สวนสนกุ 

เงินอดุหนุนทั่วไป 60,000.00 เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอรแมขาย ติดตั้ง

ระบบบปฏิบัติการเพื่อใชงาน Internet 

Proxy Server 

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ที่ทําการตดิตั้ง

โปรแกรม พรอมใชงาน Internet Proxy Server 

ได 

452.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจํากอง

สวัสดิการสังคม (เครื่องคอมพิวเตอร) 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

453.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจํากอง

สวัสดิการสังคม( เครื่องพิมพแบบเลเซอร) 

รายไดจัดเก็บเอง 23,000.00 มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

454.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑ กองสวสัดกิารสังคม (โตะ

เอนกประสงค) 

รายไดจัดเก็บเอง 75,900.00 

 

เพ่ือใชในกิจกรรมออกหนวยเคลือ่นที ่ มีโตะเอนกประสงคใชในการจัดกิจกรรม

ตาง  ๆ

455.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑ กองสวสัดกิารสังคม 

(เต็นทผาใบ) 

รายไดจัดเก็บเอง 54,000.00 เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม

ตาง  ๆ

ครุภัณฑ กองสวัสดิการสังคม (เต็นทผาใบ) 

456.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑ กองสวสัดกิารสังคม (โตะ

พับ) 

รายไดจัดเก็บเอง 1,050.00 เพอใชสนับสนนุกลุมฝกอาชีพชุมชน ครุภัณฑ กองสวัสดิการสังคม (โตะพับ) 

457.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑ กองสวสัดกิารสังคม 

(เครื่องฃยายเสียงพรอมอุปกรณ) 

รายไดจัดเก็บเอง 236,950.00 เพ่ือสนับสนนุกลุมฝกอาชีพชุมชน ครุภัณฑ กองสวัสดิการสังคม (เครื่องขยาย

เสียงพรอมอุปกรณ) 
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ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัต ิ วัตถุประสงค 

 

ผลผลิต 

458   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑ กองสวสัดกิารสังคม 

(เกาอี้พลาสตกิมีพนักพิง) 

รายไดจัดเก็บเอง 44,000.00 เพ่ือใชสนับสนนุกลุมฝกอาชีพชุมชน จัดซื้อครุภัณฑ กองสวสัดิการสังคม (เกาอี้

พลาสติกมีพนักพิง) 

459.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑ กองสวสัดกิารสังคม 

(กลองถายรูปดิจิตอล 

รายไดจัดเก็บเอง 7,500.00 เพ่ือสนับสนนุโครงการเทศบาลเล็กใน

เทศบาลใหญ 

ครุภัณฑ กองสวัสดิการสังคม (เกาอี้

พลาสติกมีพนักพิง) 

460.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑ กองสวสัดกิารสังคม 

(เครื่องบันทกึเทประบบดิจิตอล) 

รายไดจัดเก็บเอง 11,000.00 เพ่ือใชในกิจกรรมฝกอาชีพระยะสัน้ใน

ชุมชน 

ครุภัณฑ กองสวัสดิการสังคม (เครื่องบันทกึ

เทประบบดิจิตอล) 

461.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑ กองสวสัดกิารสังคม 

(ครุภัณฑดนตรี) 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 เพ่ือใชในกิจกรรมประกอบการอบรม

โครงการตาง  ๆ

ครุภัณฑ กองสวัสดิการสังคม (ครุภัณฑ

ดนตรี) 

462.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑ กองสวสัดกิารสังคม 

(ครุภัณฑงานบานงานครัว) 

รายไดจัดเก็บเอง 29,000.00 เพ่ือใชสําหรับการจัดกิจกรรมฝกอาชีพ

ระยะสัน้ในชุมชน 

ครุภัณฑ กองสวัสดิการสังคม (ครุภัณฑงาน

บานงานครัว) 

463.   จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ชนิดพิมพขาว-ดํา(ร.ร.ท.

บานศรีฐาน) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 23,000.00 เพ่ือใหการจดัการเรียนการสอนและการ

ดําเนินงานอกสารมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

มีเครื่องพิมพเลเซอร ชนดิพิมพขาว-ดํา ไวใช

ในการปฏิบัติงาน 

464.   จัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิดบานเลือ่นกระจก ( 

โรงเรียนเทศบาลบานศรีฐาน ) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 16,000.00 เพ่ือเก็บเอกสารตางๆและเอกสารสําคญั

ทางราชการใหกับโรงเรียน 

ตูเก็บเอกสารชนดิบานเลื่อนกระจก 4 หลัง 

465.   จัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิดบานเลือ่นกระจก (โรงเรียน

เทศบาลบานศรีฐาน ) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 16,000.00 เพ่ือเก็บเอกสารตางๆ และเก็บเอกสาร

สําคญัทางราชการ 

ตูเก็บเอกสารชนดิบานเลื่อนกระจก 4 หลัง 

466.   จัดซื้อโตะอเนกประสงค ( รร.เทศบาลบานศรีฐาน ) เงินอดุหนุนทั่วไป 20,000.00 เพ่ือจายคาจดัซือ้โตะอเนกประสงค  10 ตัว โตะอเนกประสงค 10 ตัว 

467.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑตูไมทึบ 2 ชั้น ( โรงเรียน

เทศบาลบานศรีฐาน ) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 12,000.00 ใชเก็บอุปกรณการเรียนการสอนหอง

นาฏศิลป 

 ตูไมทึบ 2 ชั้น 4 ตู 

468.   โครงการจดัซือ้เครือ่งขยายเสยีงพรอมอุปกรณ ( 

โรงเรียนเทศบาลบานศรีฐาน ) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 100,000.00 เพ่ือจัดซื้อเครื่องขยายเสยีง เครื่องขยายเสียงพรอมอปุกรณ 1 ชุด 

469.   โครงการจดัซือ้รถจักรยาน ขนาดวงลอ 24 นิ้ว ( 

โรงเรียนเทศบาลบานศรีฐาน ) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 30,000.00 เพ่ือใหนกัเรียนที่มีฐานนะยากจนไดยืม

เรียน โดยใชเปนยานพาหนะในการเดินทาง 

รถจักรยาน ขนาดวงลอ 24 นิ้ว  20 คัน 

470.   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑ ตูเยน็ขนาด 13 คิวปกฟุต 

รร.เทศบาลบานหนองใหญ 

รายไดจัดเก็บเอง 19,000.00 เพ่ือถนอมอาหารตามโครงการอาหาร

กลางวนัของโรงเรียน 

ตูเยน็ขนาด 13 คิวปกฟุต 

471.   จัดซื้อเครื่องทําน้ําเยน็ รร.เทศบาลบานหนองใหญ รายไดจัดเก็บเอง 120,000.00 เพ่ือใหนกัเรียนมีน้ําดื่มที่สะอาด เพียงพอ เครื่องทาํน้ําเย็น  

รวม  ตั้งงบประมาณ  13 ยุทธศาสตร  471 โครงการ  290,172,322.00 บาท 

แผนภูมิ แสดงโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลนครขอนแกน 

28,651,650

7,727,600

116,793,100

1,227,500

30,000

15,880,902

6,275,000

37,338,640

6,535,880

5,496,820

19,333,800

3,038,000

41,513,430

งบประมาณโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ
1. การเรงรัดการจัดการน้ําทวมฯ 

2. การพัฒนาระบบการคมนาคมฯ

3. การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและผังเมือง 

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน  

6. การพัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชนฯ

7. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตฯ

8. การเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน

9. การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  

10. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

11. การสรางสังคมเอ้ืออาทร  

12. การสรางความเขมแข็งภาคประชาชน  

13. การพัฒนาศักยภาพขององคกร  
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  ฉ. การใชจายงบประมาณ   จาก  R13 
เทศบาลนครขอนแกน มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม  198 โครงการ จํานวนเงิน  75,255,170.11

บาท ไดมีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน  125 โครงการ จํานวนเงิน   53,424,773.00 บาท สามารถ

จําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลนครขอนแกน ที่มีการกอหนี้

ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

 
ยุทธศาสตร โครงการ 

แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัต ิ วงเงินตามสัญญา คูสญัญา/ เลขที่สญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

1 1. การเรงรัดการจัดการ

น้ําทวมใหมี

ประสิทธิภาพ 

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ซอย

มิตรสัมพันธ 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,661,000.00 1,659,000.00 117/2551 3/6/2551 90 

2   โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยจอมศร ี เงินอดุหนุนทั่วไป 782,000.00 762,000.00 111/2551 27/5/2551 90 

3   โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ซอยศรี

มารัตน 22 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,968,000.00 1,589,000.00 104/2551 14/5/2551 120 

4   โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ซอยศรี

มารัตน 8/5 

เงินอดุหนุนทั่วไป 595,000.00 578,000.00 65/2551 27/3/2551 60 

5   โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ซอย

เหรียญทอง 

เงินอดุหนุนทั่วไป 648,000.00 648,000.00 68/2551 2/4/2551 90 

6   โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ซอย

สันติไมตรี (ศิลปสนทิ 8) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 793,000.00 747,350.00 71/2551 3/4/2551 90 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/  
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจาย
งบประมาณ  

 

1. การเรงรัดการจัดการน้าํทวมฯ  

2. การพัฒนาระบบการคมนาคมฯ 

3. การปรับปรุงโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง  

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ 

5.การพฒันาเศรษฐกิจและเงินทุน   

6. การพัฒนากระบวนการเรยีนรูของประชาชนฯ 

7. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวติฯ 

9. การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น   

10. การพัฒนาคุณภาพชวีิต  

11. การสรางสังคมเอื้ออาทร   

12. การสรางความเขมแข็งภาคประชาชน   

13. การพัฒนาศักยภาพขององคกร   

 

19  

5 

18 

5 

1 

45 

1 

9 

15 

1 

3 

76 

 

16,763,500.00 

5,720,400.00 

29,214,485.00 

1,038,764.00 

287,200.00 

7,740,525.00 

46,700.00 

5,297,540.00 

3,020,057.11 

192,850.00 

627,250.00 

5,305,899.00 

 

11  

1 

16 

0 

1 

36 

1 

7 

1 

1 

1 

49 

 

8,304,500.00 

94,400.00 

29,091,485.00 

1,038,764.00 

287,200.00 

6,207,175.00 

46,700.00 

5,163,760.00 

131,600.00 

192,850.00 

100,000.00 

3,805,103.00 

รวม 198 75,255,170.11 125 53,424,773.00 
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ยุทธศาสตร โครงการ 

แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัต ิ วงเงินตามสัญญา คูสญัญา/ เลขที่สญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

7   โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ถนน

ประสานมิตร(ชวงจากถนนศิลปสนิทถึงถนน

นิรมล) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 700,000.00 699,000.00 90/2551 29/4/2551 90 

8   โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ซอยศรี

จันทร 29 (ชวงปากลางเมืองถึง AN อพาร

ทเมต) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,132,000.00 849,000.00 116/2551 30/5/2551 90 

9   โครงการกอสรางทอระบายน้ําและขยาย

ไหลถนน คสล.ซอยทุงทอง 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,410,000.00 1,048,000.00 72/2551 4/4/2551 90 

10   โครงการกอสรางทอระบายน้ําและขยาย

ไหลถนน คสล.ซอยหลังศูนยราชการ 14 

แยก ซอย 5 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,488,000.00 1,400,000.00 100/2551 14/5/2551 90 

11   โครงการกอสรางทอระบายน้ําและขยาย

ไหลถนน คสล.ซอยเชื่อมมิตรภาพกับซอย

มะลิวัลย 3(ขางวัดปาชยัวัน) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 495,000.00 367,000.00 69/2551 1/4/2551 60 

12   โครงการกอสรางทอระบายน้ําและขยาย

ไหลถนน คสล.ซอยบูรพา 3 

เงินอดุหนุนทั่วไป 312,000.00 312,000.00 108/2551 20/5/2551 60 

13   โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ซอยโชค

ชัย(มิตรภาพ 3) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,346,000.00 1,043,150.00 97/2551 8/5/2551 90 

14   โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ซอยศรี

จันทร 37 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,212,000.00 899,000.00 91/2551 29/4/2551 90 

15   โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยกลาง

เมือง 28 

เงินอดุหนุนทั่วไป 678,000.00 676,000.00 86/2551 26/4/2551 90 

16   โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยประชา

สโมสร 17 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,980,000.00 1,975,000.00 87/2551 26/4/2551 90 

17   โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยกลาง

เมือง 22 

เงินอดุหนุนทั่วไป 445,000.00 389,000.00 122/2551 11/6/2551 90 

18   โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยแมบุหลัน เงินอดุหนุนทั่วไป 467,000.00 375,000.00 84/2551 26/4/2551 60 

19   โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยรวมมิตร เงินอดุหนุนทั่วไป 991,000.00 748,000.00 121/2551 11/6/2551 90 

20 2. การพัฒนาระบบการ

คมนาคมฯ 

โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 94,400.00 บ.ดับเบ้ิลเอ็มอินเตอรจํากัด1/12 14/3/2551 15 

21   โครงการติดตั้งสญัญาณไฟจราจรสําหรับ

คนขามและผูพิการบริเวณหนาโรงเรยีน

เทศบาลวัดกลาง,โรงเรียนกัลยาณวัตร 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,664,000.00 1,654,000.00 112/2551 29/5/2551 60 

22   โครงการติดตั้งสญัญาณไฟกระพริบเตือน      

โซลาเซลล 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,664,000.00 1,658,000.00 78/2551 17/4/2551 90 

23   โครงการปรับปรุงแกไขจดุเสีย่งสี่แยกถนน

กลางเมืองตัดกับถนนเหลานาด ี

เงินอดุหนุนทั่วไป 214,000.00 214,000.00 79/2551 17/4/2551 45 

24   โครงการทาสตีีเสนจราจรตามถนนสายหลัก

ภายในเขตเทศบาล 

เงินอดุหนุนทั่วไป 3,600,000.00 2,100,000.00 134/2551 23/6/2551 90 

25 3. การปรับปรุง

โครงสรางพื้นฐานและ

ผังเมือง  

โครงการปรับปรุงถนน คสล.สถานีรถปรับ

อากาศ 

รายไดจัดเก็บเอง 1,289,000.00 980,000.00 บริษัท ขอนแกน เอน็ แอนด วี 

จํากัด 

29/02/2551 60 

26   โครงการกอสรางติดตั้งระบบรดน้ําตนไม

ภายในโรงเรียนเทศบาลโนนชยั 

เงินอดุหนุนทั่วไป 120,000.00 120,000.00 67/2551 1/4/2551 60 

27   โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายและ

เครื่องเด็กเลนกลางแจง เขต 1, 2, 3 ,  4 

เงินอดุหนุนทั่วไป 17,135,100.00 17,080,000.00 62/2551 20/3/2551 45 

28   โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสระน้ําในโรงเรยีน

เทศบาลบานศรีฐาน 

เงินอดุหนุนทั่วไป 500,000.00 440,000.00 164/2551 12/9/2551 90 

29   โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตกออิฐบลอ็ก 

พรอมตาขายเหล็กและประตูโรงเรียน

เทศบาลบานศรีฐาน 

เงินอดุหนุนทั่วไป 250,000.00 245,000.00 124/51 12/6/2551 45 
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ยุทธศาสตร โครงการ 

แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัต ิ วงเงินตามสัญญา คูสญัญา/ เลขที่สญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

30   โครงการกอสรางหลังคาทางเดนิระหวาง

อาคารโรงเรียนเทศบาลบานศรีฐาน 

เงินอดุหนุนทั่วไป 400,000.00 370,000.00 120/51 11/6/2551 90 

31   โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรถนน

มะลิวัลยซอย 3(ขางวัดปาชัยวัน) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,788,000.00 1,027,280.00 93/2551 30/4/2551 60 

32   โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ซอยศรี

บูรพา 1 และซอยศรีบูรพา 2 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,077,000.00 1,000,000.00 99/2551 14/5/2551 90 

33   โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขาง

บานเลขที่ 207/1-3 ถึงบานเลขที่ 209/1 

เงินอดุหนุนทั่วไป 680,000.00 680,000.00 81/2551 18/4/2551 60 

34   โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายใน

ชุมชนไทยสมุทรซอยบานเลขที ่

243/130,243/117,243/109 และ243/107 

เงินอดุหนุนทั่วไป 417,000.00 319,632.00 92/2551 30/4/2551 45 

35   โครงการกอสรางถนน คสล.และทอระบาย

น้ําตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายใน

เขตเทศบาล เขต 1 จํานวน 13 ซอย 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,366,000.00 1,139,450.00 103/2551 14/5/2551 30 

36   โครงการกอสรางถนน คสล.และทอระบาย

น้ําตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายใน

เขตเทศบาล เขต 2 จํานวน 13 ซอย 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,948,000.00 1,945,000.00 101/2551 13/5/2551 30 

37   โครงการกอสรางถนน คสล.และทอระบาย

น้ําตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายใน

เขตเทศบาล เขต 4 จํานวน 12 ซอย 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,910,000.00 1,785,123.00 96/2551 7/5/2551 30 

38   โครงการกอสรางปรับปรุงถนน คสล.พรอม

ทอระบายน้ําถนนวฒุารามซอย 2 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,590,000.00 1,590,000.00 89/2551 29/4/2551 90 

39   โครงการกอสรางขยายไหลทาง พรอม

กอสรางทอระบายน้ํา คสล.ซอยทาวนลิ 

เงินอดุหนุนทั่วไป 344,000.00 343,000.00 105/2551 16/5/2551 60 

40   โครงการบํารุงรักษาหรือซอมแซม

สิ่งกอสราง ( ร.ร.เทศบาลบานโนนชยั ) 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 27,000.00 หจก.ดวงตะวนัวิศวกรกอสราง 2/6/2551 25 

41   โครงการสรางประตูทางเขาดานสถานี

อนามัย ( ร.ร.เทศบาลบานโนนชยั ) 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 75,000.00 หจก. เค นพศักดิ ์ 8/8/2551 17 

42   โครงการกอสรางฐานและเสาธง                      

( ร.ร.เทศบาลบานโนนชยั ) 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 48,000.00 หจก. เค นพศักดิ ์ 8/8/2551 17 

63,125.00 483/2551 12/3/2551 5 

79,625.00 936/2551 2/9/2551 3 

43 4. จัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการลดปริมาณขยะ ลดปญหา

สิ่งแวดลอม 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

156,500.00 

8,800.00 1246/2551 3/9/2551 5 

19,500.00 819/2551 3/7/2551 4 44   โครงการขยะเกิดที่ไหนกาํจัดที่นัน่ เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

75,000.00 

34,960.00 6-ก.ค. 15/9/2551 15 

717/2551 19/9/2551 10   

98,760.00 895/2551 29/7/2551 10 

6,550.00 1238/2551 21/8/2551 7 

6,800.00 870/2551 20/6/2551 3 

59,020.00 967/2551 20/6/2551 30 

45   โครงการถังขาวหมูฟนฟชูีวิต ป 2551 350,000.00 93,000.00 

2,700.00 538/2551 1/4/2551 3 

6,250.00 911/2551 28/8/2551 1 46   โครงการประกวดการมีสวนรวมรักษาความ

สะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

500,000.00 

474,000.00 1164/2551 17/9/2551 15 

64,000.00 1298/2551 4/8/2551 30 47   โครงการหนาวนี้ขี่จักรยานไปทํางาน เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

146,000.00 

21,674.00 1128/2551 15/9/2551 2 

48 5. การพัฒนาเศรษฐกิจ

และเงินทุน 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

เงินอดุหนุนทั่วไป 360,000.00 287,200.00 เลขที่ฎีกา 770/51 24/3/2551 5 

49 6. การพัฒนากระบวน 

การเรียนรูของ

ประชาชนฯ 

โครงการสงเสริมกิจกรรมทางวิชาการ          

(ร.ร เทศบาลบานโนนทัน) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 41,000.00 41,000.00 นางบุบผา 1/8/2551 1 
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ยุทธศาสตร โครงการ 

แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัต ิ วงเงินตามสัญญา คูสญัญา/ เลขที่สญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

50   โครงการสงเสริมการใชหองสมุด (ร.ร. 

เทศบาลบานโนนทัน) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 100,000.00 99,995.00 เลขที่ฎีกา 1/12 26/3/2551 30 

51   โครงการโรงเรียนพัฒนามาตรฐานระดับ

ปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลบานศรีฐาน 

เงินอดุหนุนทั่วไป 120,000.00 120,000.00 18/2551 31/7/2551 30 

52   โครงการสงเสริมทกัษะทางวิชาการ โรงเรียน

เทศบาลบานศรีฐาน 

เงินอดุหนุนทั่วไป 10,000.00 10,000.00 ม.ค.-17 25/12/2550 1 

53   โครงการกิน อยู เปน  ร.ร.เทศบาลบานโนนชัย  รายไดจัดเก็บเอง 70,000.00 14,999.00 บ.ขอนแกนคลังนานาธรรมจํากัด 4/1/2551 15 

54   โครงการศิลปนนอย ร.ร.เทศบาลบานโนนชัย  รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 40,000.00 นางนอย   ชัยวิชา 31/7/2551 9 

55   โครงการเขาคายคณุธรรม ร.ร.เทศบาลบาน

โนนชัย  

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 50,000.00 นางนอย   ชัยวิชา 19/11/2550 3 

56   โครงการเขาคายสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู 

ร.ร.เทศบาลบานโนนชัย  

รายไดจัดเก็บเอง 91,600.00 91,600.00 ทุงกะมัง จ.ชัยภูมิ 18/2/2551 3 

57   โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( 

หยดน้ําแหงการเรยีนรู ) ร.ร.เทศบาลบาน

โนนชัย  

รายไดจัดเก็บเอง 51,000.00 51,000.00 นางนอย   ชัยวิชา 24/3/2551 1 

58   โครงการคายพุทธ ร ร.เทศบาลบานศรีฐาน เงินอดุหนุนทั่วไป 30,000.00 30,000.00 1-พ.ย. 11/2/2551 5 

59   โครงการรวมแสดงนทิรรศการ ผลงานครู

นักเรียนและชุมชน รร.เทศบาลบานศรีฐาน 

เงินอดุหนุนทั่วไป 50,000.00 50,000.00 1-ธ.ค. 18/3/2551 5 

60   นิทรรศการการแสดงผลงานทางวชิาการครั้ง

ที3่/2551 โรงเรียนเทศบาลบานตูม 

เงินอดุหนุนทั่วไป 30,000.00 30,000.00 ม.ค.-51 9/11/2550 1 

43,500.00 เลขที่ฎีกา 1001/51 15/5/2551 30 

19,940.00 เลขที่ฎีกา 1206/51 14/8/2551 1 

18,800.00 ฎีกาที ่1390/51 14/8/2551 1 

61   โครงการแขงขันนักเรียนคนเกงของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลนครขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 

34,200.00 ฎีกาที ่1492/51 28/8/2551 1 

56,800.00 เลขที่ฎีกา 1543/51 9/9/2551 1 62   โครงการจดักจิกรรมประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 60,000.00 

3,110.00 เลขที่ฎีกา 1685/51 24/9/2551 1 

31,800.00 เลขที่ฎีกา 378/51 10/1/2551 30 

14,250.00 เลขที่ฎีกา 450/51 15/1/2551 15 

32,380.00 เลขที่ฎีกา 470/51 7/1/2551 30 

11,000.00 เลขที่ฎีกา 474/51 17/1/2551 30 

45,200.00 เลขที่ฎีกา 475/51 18/1/2551 60 

81,150.00 เลขที่ฎีกา 479/51 18/1/2551 60 

10,600.00 เลขที่ฎีกา 485/51 22/1/2551 30 

63   โครงการจดักจิกรรมเขาคายลูกเสือ -ยุว

กาชาดและเนตรนาร ี

รายไดจัดเก็บเอง 300,000.00 

7,550.00 เลขที่ฎีกา 622/51 18/2/2551 30 

80,600.00 เลขที่ฎีกา 348/51 26/12/2550 30 64   โครงการจดังานวันเด็กแหงชาต ิ รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 

69,400.00 เลขที่ฎีกา 694/51 30/1/2551 30 

65   โครงการจดักจิกรรมเขาคายเยาวชนสัมพันธ รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 30,000.00 เลขที่ฎีกา 1343/51 6/8/2551 1 

274,500.00 เลขที่ฎีกา 1/51 8/10/2550 14 

680,000.00 เลขที่ฎีกา 45/51 12/10/2550 15 

9,980.00 เลขที่ฎีกา 161/51 15/11/2550 30 

9,926.00 เลขที่ฎีกา 158/51 15/11/2550 30 

325,000.00 เลขที่ฎีกา 192/51 23/11/2550 30 

81,340.00 เลขที่ฎีกา 347/51 25/12/2550 15 

287,660.00 เลขที่ฎีกา 385/51 11/1/2550 15 

7,800.00 เลขที่ฎีกา 493/51 30/1/2551 30 

66   โครงการจดัการแขงขนักฬีาในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลนครขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 2,000,000.00 

18,150.00 เลขที่ฎีกา 492/51 30/1/2551 30 

15,000.00 เลขที่ฎีกา 651/51 3/12/2550 60 

19,100.00 เลขที่ฎีกา 882/51 1/1/2551 90 

6,000.00 เลขที่ฎีกา 900/51 25/3/2551 30 

67   โครงการจดัประชุมวางแผนพฒันาดาน

การศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

ขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 

3,000.00 เลขที่ฎีกา 1031/51 1/5/2551 30 
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ยุทธศาสตร โครงการ 

แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัต ิ วงเงินตามสัญญา คูสญัญา/ เลขที่สญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

6,000.00 เลขที่ฎีกา 1358/51 6/8/2551 1 

11,900.00 เลขที่ฎีกา 1648/51 16/9/2551 1 

6,000.00 เลขที่ฎีกา 1681/51 24/9/2551 1 

156,000.00 เลขที่ฎีกา 1185/51 11/6/2551 1 68   โครงการประชุมพนักงานครูเทศบาลใน

สังกัดเทศบาลนครขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 

43,510.00 เลขที่ฎีกา 1208/51 3/7/2551 1 

38,800.00 เลขที่ฎีกา 3/51 2/10/2550 15 

29,100.00 เลขที่สญัญา 160/51 3/10/2550 7 

20,000.00 เลขที่ฎีกา 68/51 24/10/2550 60 

69   โครงการสงเสริมประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและประเมนิคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 

12,000.00 เลขที่ฎีกา 917/51 2/4/2551 30 

80,100.00 เลขที่ฎีกา 508/51 3/12/2550 30 

97,200.00 เลขที่ฎีกา 509/51 1/11/2550 30 

92,700.00 เลขที่ฎีกา 729/51 1/1/2551 30 

90,900.00 เลขที่ฎีกา 806/51 1/2/2551 30 

86,400.00 เลขที่ฎีกา -/51 2/6/2551 30 

7,000.00 เลขที่ฎีกา 1527/51 5/9/2551 7 

39,930.00 เลขที่ฎีกา 1534/51 5/9/2551 1 

74,100.00 เลขที่ฎีกา 1557/51 1/9/2551 30 

80,400.00 เลขที่ฎีกา 1580/51 1/9/2551 30 

76,500.00 เลขที่ฎีกา 1698/51 1/9/2551 30 

42,000.00 เลขที่ฎีกา 1753/51 25/9/2551 1 

7,160.00 เลขที่ฎีกา 1739/51 29/9/2551 1 

81,000.00 เลขที่ฎีกา -/51 1/9/2551 30 

39,930.00 เลขที่ฎีกา -/51 29/9/2551 1 

70   โครงการโรงเรียน 3 ภาษา รายไดจัดเก็บเอง 1,100,000.00 

7,000.00 เลขที่ฎีกา -/51 29/9/2551 1 

326,000.00 เลขที่ฎีกา 4/51 11/10/2550 2 

3,960.00 เลขที่ฎีกา 159/51 15/11/2550 30 

80,000.00 เลขที่ฎีกา 1080/51 6/6/2551 60 

19,935.00 เลขที่ฎีกา 1205/51 3/7/2551 1 

101,400.00 เลขที่ฎีกา 1309/51 16/7/2551 15 

71   โครงการพฒันาการเรียนการสอนตามกลุม

สาระการเรยีนรู 

รายไดจัดเก็บเอง 550,000.00 

18,240.00 เลขที่ฎีกา 1482/51 27/8/2551 1 

271,400.00 1618/51 11/7/2551 1 72   โครงการสงเสริมการวจิัยทางการศกึษา รายไดจัดเก็บเอง 350,000.00 

19,000.00 เลขที่ฎีกา 1650/51 17/9/2551 1 

36,000.00 เลขที่ฎีกา 149/51 19/11/2550 30 

25,000.00 เลขที่ฎีกา 290/51 14/11/2550 30 

10,500.00 เลขที่ฎีกา 416/51 14/1/2551 30 

30,250.00 เลขที่ฎีกา 415/51 14/1/2551 30 

29,960.00 เลขที่ฎีกา 414/51 14/1/2551 15 

128,000.00 เลขที่ฎีกา 908/51 28/4/2551 60 

14,400.00 เลขที่ฎีกา 1081/51 11/6/2551 30 

9,180.00 เลขที่ฎีกา 1082/51 11/6/2551 30 

73   โครงการจดักจิกรรมโฮงมูนมังมีชีวิต รายไดจัดเก็บเอง 420,000.00 

78,400.00 เลขที่ฎีกา 1317/51 21/7/2551 7 

2,000.00 เลขที่ฎีกา 90/51 1/10/2550 30 

8,800.00 เลขที่ฎีกา 221/51 1/11/2550 30 

24,800.00 เลขที่ฎีกา 231/51 3/12/2550 30 

7,200.00 เลขที่ฎีกา 361/51 3/12/2550 30 

7,050.00 เลขที่ฎีกา 510/51 1/1/2551 30 

7,400.00 เลขที่ฎีกา 719/51 1/2/2551 30 

6,400.00 เลขที่ฎีกา 774/51 3/3/2551 30 

4,000.00 เลขที่ฎีกา 1076/51 1/5/2551 30 

74   โครงการเสนทางสายรุง รายไดจัดเก็บเอง 152,000.00 

8,100.00 เลขที่ฎีกา 1228/51 10/7/2551 1 
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แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัต ิ วงเงินตามสัญญา คูสญัญา/ เลขที่สญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

8,400.00 เลขที่ฎีกา 1370/51 9/8/2551 1 

57,740.00 ฎีกาที ่1621/51 11/9/2551 7 

7,600.00 ฎีกาที ่1662/51 18/9/2551 1 

75   โครงการจดักจิกรรมสงเสริมการเรียนรู

ประจําทองถิน่(สัปดาหวทิยาศาสตร) 

รายไดจัดเก็บเอง 65,000.00 65,000.00 เลขที่ฎีกา 1380/51 11/8/2551 15 

62,000.00 เลขที่ฎีกา 8/51 9/10/2550 30 

6,500.00 เลขที่ฎีกา 441/51 15/1/2551 60 

44,000.00 เลขที่ฎีกา 478/51 21/1/2551 30 

76   โครงการจดัทาํหลักสตูรทองถิน่สูวถิีชีวติ รายไดจัดเก็บเอง 300,000.00 

185,600.00 เลขที่ฎีกา 522/51 6/2/2551 15 

77   โครงการเยี่ยมบานโรงเรียนเทศบาลบานศรี

ฐาน 

เงินอดุหนุนทั่วไป 20,000.00 20,000.00 17/2551 7/7/2551 30 

78   โครงการจดักจิกรรมแขงขันเกมสทาง

คณติศาสตร(SUDOKU) 

รายไดจัดเก็บเอง 219,300.00 117,550.00 1130/51 9/6/2551 1 

87,200.00 906/51 10/4/2551 1 79   โครงการจดักจิกรรมพัฒนาหุนยนตขนาด

เล็ก 

รายไดจัดเก็บเอง 248,500.00 

161,300.00 4512/51,4705/51 20/5/2551 1 

80   โครงการจดักจิกรรมในการพัฒนาทักษะการ

ใช IT 

รายไดจัดเก็บเอง 260,300.00 250,100.00 1999/51,2124/51 23/1/2551 7 

81   โครงการจดักจิกรรมแขงขันตอบปญหา ICT รายไดจัดเก็บเอง 162,000.00 156,000.00 562/51,5060/516792/51 9/2/2549 2 

82   โครงการจดักจิกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพดวย 

IT(Animation) 

รายไดจัดเก็บเอง 540,000.00 525,200.00 974/51,973/51,1636/51 7/12/2550 30 

83   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑ เกาอี้ไฟเบอร รายไดจัดเก็บเอง 27,600.00 27,600.00 2996/51 6/3/2551 30 

84   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑ เกาอี้รับแขก รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 5,000.00 8719/51 25/9/2551 1 

85   คาใชจายในกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการ

ทางวิชาการ(รร.เทศบาลบานสามเหลี่ยม) 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 30,000.00 เลขที่ฎีกา 16/2551 22/2/2551 1 

86   โครงการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน (รร.

เทศบาลบานสามเหลี่ยม) 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 30,000.00 เลขที่ฎีกา 18/2551 26/8/2551 1 

87   โครงการเขาคายอบรมจริยธรรม (รร.

เทศบาลบานสามเหลี่ยม) 

รายไดจัดเก็บเอง 90,000.00 90,000.00 เลขที่ฎีกา 12/2551 23/6/2551 2 

88   โครงการเสริมสรางภาวะผูนํานักเรยีน (รร.

เทศบาลบานสามเหลี่ยม) 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 50,000.00 เลขที่ฎีกา 51/2551 5/9/2551 3 

89   โครงการฝกอาชีพนักเรียน (รร.เทศบาลบาน

สามเหลี่ยม) 

รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 50,000.00 เลขที่ฎีกา 19/2551 29/8/2551 3 

58,500.00 เลขที่ฎีกา 22/2551 21/7/2551 10 90   โครงการโรงเรียนพฒันามาตรฐานระดับ

ปฐมวัย(รร.เทศบาลบานสามเหลี่ยม) 

รายไดจัดเก็บเอง 120,000.00 

49,500.00 เลขที่ฎีกา 31/2551 18/8/2551 10 

10,000.00 เลขที่ฎีกา 48/2551 8/8/2551 2 

5,000.00 เลขที่ฎีกา 49/2551 22/8/2551 1 

91   โครงการคุณธรรมนําชีวติ เศรษฐกจิพอเพียง

(รร.เทศบาลบานสามเหลี่ยม) 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 

5,000.00 เลขที่ฎีกา 50/2551 5/9/2551 1 

92   โครงการจดัสอนซอมเสริม เทศบาลบาน

สามเหลี่ยม) 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 20,000.00 เลขที่ฎีกา 52/2551 5/9/2551 10 

93   โครงการสํารวจขอมูลนกัเรียน(รร.เทศบาล

บานสามเหลี่ยม) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 เลขที่ฎีกา 53/2551 1/8/2551 20 

94 7. การพัฒนาระบบ

ความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยสนิ  

โครงการจราจรงานเทศกจิ รายไดจัดเก็บเอง 300,000.00 46,700.00 หจก.ไชยวล ี1/6 3/12/2550 15 

95 9. การอนุรักษ

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิน่  

โครงการจดัซือ้ครุภัณฑดนตรีพ้ืนเมือง ( ร.ร.

เทศบาลบานโนนชัย ) 

รายไดจัดเก็บเอง 49,880.00 49,880.00 รานนําสิน 24/1/2551 30 

96   โครงการทําบุญตักบาตรวันขึน้ปใหม รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 40,000.00 เลขที่ฎีกา 335/51 25/12/2550 7 

1,310,000.00 เลขที่ฎีกา 778/51 1/4/2551 15 

614,000.00 เลขที่ฎีกา 777/51 2/4/2551 15 

97   โครงการจดังานประเพณสีุดยอดสงกรานต

อีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนน

ขาวเหนียว 

รายไดจัดเก็บเอง 2,000,000.00 

76,000.00 เลขที่ฎีกา 779/51 7/4/2551 15 
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แหลงที่มา 

งบประมาณ 
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ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

1,552,500.00 เลขที่ฎีกา 44/51 11/10/2550 30 

510,000.00 เลขที่ฎีกา 76/51 26/10/2550 30 

98   โครงการงานประเพณีออกพรรษาไตประทีป

โคมไฟและวถิีอสีาน 

รายไดจัดเก็บเอง 2,600,000.00 

336,000.00 เลขที่ฎีกา 157/51 15/11/2550 30 

99   โครงการจดังานประเพณวีันเขาพรรษา รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 50,000.00 เลขที่ฎีกา 1326/51 25/9/2551 1 

130,000.00 เลขที่ฎีกา 1215/51 1/7/2551 1 

80,000.00 เลขที่ฎีกา 1328/51 25/7/2551 1 

100   โครงการทอดเทยีนระหวางพรรษา รายไดจัดเก็บเอง 340,000.00 

130,000.00 เลขที่ฎีกา 1338/51 31/7/2551 1 

101   โครงการรวมงานเทศกาลใหมประเพณีผกู

เสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 80,000.00 เลขที่ฎีกา 148/51 13/11/2550 5 

9,000.00 เลขที่ฎีกา 229/51 1/11/2550 30 

5,400.00 เลขที่ฎีกา 295/51 1/11/2550 30 

13,800.00 เลขที่ฎีกา 326/51 1/11/2550 30 

8,850.00 เลขที่ฎีกา 369/51 3/12/2550 30 

1,800.00 เลขที่ฎีกา 457/51 3/12/2550 30 

6,600.00 เลขที่ฎีกา 521/51 1/1/2551 30 

3,900.00 เลขที่ฎีกา 544/51 1/1/2551 30 

7,200.00 เลขที่ฎีกา 553/51 1/1/2551 30 

6,300.00 เลขที่ฎีกา 534/51 1/1/2551 30 

4,200.00 เลขที่ฎีกา 619/51 1/1/2551 30 

5,100.00 เลขที่ฎีกา 661/51 1/2/2551 30 

9,600.00 เลขที่ฎีกา 660/51 1/2/2551 30 

4,800.00 เลขที่ฎีกา 718/51 1/2/2551 30 

6,300.00 เลขที่ฎีกา 736/51 1/2/2551 30 

14,700.00 เลขที่ฎีกา 763/51 1/2/2551 30 

9,900.00 เลขที่ฎีกา 783/51 3/3/2551 30 

4,950.00 เลขที่ฎีกา 875/51 3/3/2551 30 

1,200.00 เลขที่ฎีกา 880/51 3/3/2551 30 

10,050.00 เลขที่ฎีกา 1158/51 1/5/2551 30 

102   โครงการสงเสริมสนับสนนุปราชญชาวบาน รายไดจัดเก็บเอง 300,000.00 

125,510.00 เลขที่ฎีกา 880-/51 3/3/2551 210 

103   โครงการพฒันาดานคณุธรรมจริยธรรม

ศิลปะดนตรแีละสิ่งแวดลอม 

รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 80,000.00 เลขที่ฎีกา 1514/51 2/9/2551 3 

104 10. การพัฒนา

คุณภาพชีวติ  

โครงการพรณรงคลดการใชน้ํามันทอดซ้ํา เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

864,000.00 720,000.00 111/51 1/10/2550 365 

3,200.00 902/2551 11/8/2551 7 105   โครงการอบรมผูประกอบการรานอาหารและ

แผงลอย 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

30,000.00 

26,800.00 903/2551 31/7/2551 10 

37,700.00 220/2551 4/1/2551 2 

42,490.00 614/2551 18/3/2551 15 

22,760.00 772/2551 12/6/2551 30 

50,000.00 644/2551 2/4/2551 10 

106   โครงการสงเสริมอาหารปลอดภัย ใสใจ

สุขภาพผุบริโภค 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

235,000.00 

11,165.00 768/2551 11/6/2551 5 

107   โครงการออกกาํลังกายใยซอย เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

35,000.00 35,000.00 207/2551 26/12/2550 30 

220,213.11 203/2551 5/11/2551 30 

192,015.00 225/2551 7/1/2551 30 

17,813.00 158/2551 11/12/2551 10 

108   โครงการสาธารณสุขยุคใหมหวงใยสขุภาพ เงินอดุหนุนทั่วไป 473,600.00 

8,000.00 213/2551 3/1/2551 7 

131,600.00 51/2551 3/3/2551 140 109   โครงการสงเสริมสขุภาพมารดาและทารก

ระหวางตั้งครรภและหลงัคลอด 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

224,000.00 

7,200.00 735/2551 21/5/2551 1 

110   โครงการสงเสริมสขุภาพผูสูงอายุ/               เงินอดุหนุนจากรัฐบาล 96,000.00 20,000.00 509/2551 13/2/2551 10 
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40,000.00 816/2551 23/4/2551 10 ผูพิการ/ผูปวยเรือ้รัง จัดเก็บและจัดสรรให 

30,000.00 1307/2551 25/8/2551 10 

111   โครงการเสริมสรางศกัยภาพสถาน

ประกอบการดานปองกนัและการเกิด

อุบัติเหต ุจากการประกอบกิจการ 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

30,000.00 30,000.00 989/2551 22/8/2551 3 

106,764.00 694/2551 22/4/2551 30 

13,750.00 729/2551 9/5/2551 5 

112   โครงการชาวนครขอนแกนรวมใจทําลาย

แหลงเพาะพันธุยุง 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

205,000.00 

3,845.00 456/2551 3/3/2551 5 

12,810.00 665/2551 13/5/2551 3 

8,000.00 738/2551 7/2/2551 15 

113   โครงการปองกนัและควบคุมโรคตดิตอใน

โรงเรียนเชิงปฏิบัติการ 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

50,000.00 

8,146.00 796/2551 23/6/2551 5 

48,600.00 190/2551 18/12/2550 3 

71,066.00 782/2551 16/6/2551 3 

7,000.00 927/2551 20/8/2551 10 

114   โครงการอยูอยางสรางสรรค เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

155,000.00 

14,920.00 955/2551 3/7/2551 7 

30,600.00 904/2551 31/7/2551 10 

106,500.00 1041/2551 15/8/2551 10 

115   โครงการสุขกายสขุใจสาธารณสขุมุง

ใหบริการ 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

275,600.00 

22,500.00 966/2551 26/6/2551 30 

116   โครงการอบรมดานการสงเสริมสุขภาพใน

กลุมนักเรียน 

เงินอดุหนุนทั่วไป 60,000.00 60,000.00 872/2551 16/7/2551 30 

12,400.00 593/2551 18/4/2551 5 

11,000.00 647/2551 21/4/2551 10 

11,200.00 689/2551 21/4/2551 3 

117   โครงการเฝาระวังโรคตดิตอจากสตัวสูคน เงินอดุหนุนทั่วไป 60,000.00 

25,000.00 1210/2551 12/9/2551 2 

118   โครงการพฒันางานสาธารณสขุมูลฐานใน

เขตพืน้ที่เทศบาลนครขอนแกน 

เงินอดุหนุนทั่วไป 800,000.00 800,000.00 702/51 22/5/2551 30 

14,300.00 เลขที่ฎีกา 89/51 1/11/2550 21 

11,700.00 เลขที่ฎีกา 213/51 3/12/2550 21 

14,300.00 เลขที่ฎีกา 442/51 1/1/2551 23 

13,000.00 เลขที่ฎีกา 554/51 1/2/2551 21 

13,650.00 เลขที่ฎีกา 733/51 13/2/2551 7 

6,500.00 เลขที่ฎีกา 1005/51 14/5/2551 10 

64,800.00 เลขที่ฎีกา 1041/51 16/5/2551 10 

13,650.00 เลขที่ฎีกา 1050/51 2/6/2551 21 

13,650.00 เลขที่ฎีกา 1203/51 3/7/2551 30 

13,000.00 เลขที่ฎีกา 1348/51 8/8/2551 30 

119 11.สรางสังคมเอื้อ

อาทร  

โครงการจดัการศึกษาเดก็ดอยโอกาสและ

เด็กกอนวัยเรียน 

รายไดจัดเก็บเอง 212,800.00 

14,300.00 เลขที่ฎีกา 1747/51 15/9/2551 15 

120 12. การสรางความ

เขมแข็งภาคประชาชน 

โครงการจดัทาํแผนพัฒนาเทศบาลอยางมี

สวนรวม(กองวชิาการและแผนงาน) 

รายไดจัดเก็บเอง 400,000.00 372,250.00 14/51,5781/51,7793/51,993/51

,995/51,1002/51,4702/51 

14/1/2551 210 

121   โครงการจดัประชุมสภาเมืองขอนแกน (กอง

วิชาการและแผนงาน) 

รายไดจัดเก็บเอง 160,000.00 155,000.00 363/51,2263/51,3826/51,80/51

,1829/51 

25/12/2550 30 

122   โครงการจดัการแขงขนักฬีาตานยาเสพติด รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 100,000.00 เลขที่ฎีกา 750/51 17/3/2551 19 

123 13. การพัฒนา

ศักยภาพขององคกร  

โครงการจดัซือ้ครุภัณฑคอมพิวเตอร กอง

วิชาการฯ (เครือ่งคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 20,000.00 6410/51 21/8/2551 1 

124   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑคอมพิวเตอร กอง

วิชาการฯ (เครือ่งพิมพ Laser  พิมพขาวดํา) 

รายไดจัดเก็บเอง 23,000.00 22,490.00 5770/51 21/8/2551 1 

125   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑคอมพิวเตอร กอง

วิชาการฯ (ฮารดดิส) 

รายไดจัดเก็บเอง 8,000.00 7,800.00 4090/51 29/4/2551 1 

126   โครงการแถลงขาวการดาํเนนิกิจกรรมของ

เทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน) 

รายไดจัดเก็บเอง 120,000.00 120,000.00 ธ.ค.-51 3/10/2550 7 



 - 40 - 

 
ยุทธศาสตร โครงการ 

แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัต ิ วงเงินตามสัญญา คูสญัญา/ เลขที่สญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

127   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑกองวิชาการฯ 

(เครื่องบันทกึและถอดเทปการประชุม) 

รายไดจัดเก็บเอง 49,000.00 49,000.00 2166/51 28/2/2551 1 

128   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑกองวิชาการฯ 

(เครื่องโทรสาร) 

รายไดจัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 2793/51 27/2/2551 1 

129   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑกองวิชาการฯ 

(รถยนตบรรทุกกระบะ 2 ตอน 4 ประตู 

รายไดจัดเก็บเอง 640,000.00 630,000.00 5162/51 23/6/2551 30 

130   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑกองวิชาการฯ 

(กลองถายรูประบบดิจิตอล) 

รายไดจัดเก็บเอง 55,000.00 55,000.00 6647/51 3/9/2551 1 

131   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑกองวิชาการฯ 

(เครื่องเลนดวีีดี) 

รายไดจัดเก็บเอง 3,500.00 3,500.00 3491/51 28/3/2551 1 

132   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑกองวิชาการฯ 

(เครื่องตมน้ํารอนแบบสแตนเลส) 

รายไดจัดเก็บเอง 11,900.00 11,900.00 4703/51 29/5/2551 1 

133   โครงการวจิัยและประเมนิผลการดาํเนนิงาน

ของเทศบาล (กองวชิาการและแผนงาน) 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 100,000.00 5810/51,6081/51 24/7/2551 60 

134   วิทยุรับสงชนิดมือถือ รายไดจัดเก็บเอง 36,000.00 36,000.00 บ.สามเหลี่ยมเรดิโอโฟน1/4 26/11/2550 15 

135   รถจักรยานยนต รายไดจัดเก็บเอง 33,000.00 33,000.00 บ.เคมอเตอรเซลสจํากัด1/3 30/11/2550 15 

136   โครงการจดัซือ้แผงเหล็กกั้นจราจร รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 20,000.00 ราน เค ที การคา 26/11/2550 30 

137   โครงการจดัซือ้เกาอี้ไมนัง่พักคอย รายไดจัดเก็บเอง 160,000.00 157,000.00 ราน เค ที การคา 12/12/2550 30 

138   โครงการจดัซือ้เกาอี้สูง รายไดจัดเก็บเอง 3,600.00 3,600.00 ราน เค ที การคา 26/11/2550 30 

139   โครงการติดตั้งกลองไฟจอดรถ รายไดจัดเก็บเอง 58,000.00 55,000.00 หางหุนสวนจํากัด อํานวยศิลป

การชาง 

30/4/2550 30 

140   โครงการจดัซือ้พัดลมตัวใหญ รายไดจัดเก็บเอง 36,000.00 36,000.00 หจก. วีอาร วายกรุป 18/10/2550 15 

141   โครงการติดตั้งปายอาคารสถาน ี รายไดจัดเก็บเอง 48,000.00 44,859.00 รานวงษสุวรรณ 8/4/2551 30 

142   โครงการจดัซือ้เครือ่งขยายเสยีงพรอม

อุปกรณ 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 39,650.00 รานบอยลาํโพง 9/11/2550 20 

143   โครงการติดตั้งปายชองจอดรถ รายไดจัดเก็บเอง 99,000.00 92,520.00 รานวงษสุวรรณ 10/3/2551 30 

144   เสื้อสะทอนแสง รายไดจัดเก็บเอง 23,500.00 23,500.00 บ.ดับเบ้ิลเอ็มอินเตอร จํากัด 1/07 11/12/2550 10 

145   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑประจําโรงเรียน

เทศบาลบานโนนชัย ( โตะทํางานพรอม

เกาอี้ระดับ 3 - 6 ) 

รายไดจัดเก็บเอง 44,520.00 44,520.00 บ.ขอนแกนคลังนานาธรรมจํากัด 23/11/2550 5 

146   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑประจําโรงเรียน

เทศบาลบานโนนชัย (โตะสําหรับวางเครื่อง

คอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ ) 

รายไดจัดเก็บเอง 3,200.00 3,200.00 บ.ขอนแกนคลังนานาธรรมจํากัด 23/11/2550 5 

147   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑประจําโรงเรียน

เทศบาลบานโนนชัย ( เครื่องคอมพิวเตอร

พรอมอุปกรณ ) 

รายไดจัดเก็บเอง 35,000.00 35,000.00 บ.ขอนแกนคลังนานาธรรม 

จํากัด 

4/1/2551 15 

148   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑประจําโรงเรียน

เทศบาลบานโนนชัย ( เครื่องพิมพ Laser 

ชนิดสี ขาว - ดํา แครยาว ) 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 40,000.00 บ.ขอนแกนคลังนานาธรรม 

จํากัด 

4/1/2551 15 

149   โครงการจดัซือ้เครือ่งพิมพ All-in-one เงินอดุหนุนทั่วไป 16,000.00 16,000.00 บริษัท ขอนแกนเจเนต 

คอมพิวเตอร จํากดั 

24/1/2551 15 

150   โครงการจดัซือ้เครือ่งคอมพิวเตอรพรอม

อุปกรณ 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 19,700.00 บริษัท ขอนแกนเจเนต 

คอมพิวเตอร จํากดั 

24/1/2551 15 

151   โครงการจดัซือ้เครือ่งคอมพิวเตอรแบบ

โนตบุค 

รายไดจัดเก็บเอง 70,000.00 68,126.00 บริษัท ขอนแกนเจเนต 

คอมพิวเตอร จํากดั 

5/2/2551 7 

152   โครงการจดัซือ้เครือ่ง HD DESIGJET 110 

PLUS 

รายไดจัดเก็บเอง 53,000.00 53,000.00 บริษัท ขอนแกนเจเนต 

คอมพิวเตอร จํากดั 

8/2/2551 7 

153   เครื่องพิมพlaser ชนิดขาวดํา รายไดจัดเก็บเอง 46,000.00 46,000.00 บ.ขอนแกนคลังนานาธรรม จํา

ดัด1/01 

26/11/2550 15 

154   โครงการซือ้กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล รายไดจัดเก็บเอง 7,500.00 7,500.00 ราน เค ที การคา 4/12/2550 30 
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155   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑคอมพิวเตอร(สํานกั

การศึกษา)เครื่องพิมพอกสารแบบเลเซอร 

รายไดจัดเก็บเอง 18,000.00 18,000.00 เลขที่ฎีกา 802/51 3/4/2551 30 

156   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ

(เครื่องเลนวทิยุเทปซีดีวซีีดีและเอ็มพี3 

รายไดจัดเก็บเอง 3,500.00 3,500.00 เลขที่ฎีกา 780/51 28/3/2551 30 

157   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑสํานกังานสํานกั

การศึกษา(พัดลมตั้งพื้น) 

รายไดจัดเก็บเอง 7,000.00 7,000.00 เลขที่ฎีกา 781/51 28/3/2551 30 

158   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑสํานกังานสํานกั

การศึกษา(โตะอาหารพรอมมานั่ง) 

รายไดจัดเก็บเอง 12,000.00 12,000.00 เลขที่ฎีกา 807/51 4/4/2551 30 

159   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑสํานกังานสํานกั

การศึกษา(โตะเกาอีน้ักเรียนเดี่ยว) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 364,000.00 364,000.00 เลขที่ฎีกา 204/51 6/12/2550 30 

160   โครงการดัซื้อครุภัณฑสาํนักงาน (โตะ

อาหารพรอมเกาอี้) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 387,500.00 387,500.00 เลขทีฎีกา 204/51 6/12/2550 30 

161   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑสํานกังานสํานกั

การศึกษา (เบาะยดืหยุน) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 18,000.00 18,000.00 เลขที่ฎีกา 204/51 6/12/2550 30 

162   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑสํานกังานสํานกั

การศึกษา (โตะเทเบิ้ลเทนนสิ) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 18,600.00 18,600.00 เลขที่ฎีกา 204/51 6/12/2550 30 

163   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑสํานกังานสํานกั

การศึกษา (เกาอี้เด็กขนาดนั่ง 6 คน) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 185,000.00 185,000.00 เลขที่ฎีกา 204/51 6/12/2550 30 

164   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑสํานกังานสํานกั

การศึกษา (ตูไมเก็บอุปกรณการสอน) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 325,000.00 318,500.00 เลขที่ฎีกา 204/51 6/11/2550 30 

165   โครงการจดัซือ้เตนผาใบอยางหนาชนิดผา

ไนลอน 

รายไดจัดเก็บเอง 195,000.00 117,490.00 80/2551 18/4/2551 30 

166   โครงการจัดซื้อเกาอี้พลาสติก ชนิดมีพนักพิง รายไดจัดเก็บเอง 110,000.00 95,000.00 76/2551 10/4/2551 30 

167   โครงการจดัซือ้โตะเอนกประสงค รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 50,000.00 บริษัท เมืองเกาเฟอรนเิจอร 

1999 จํากัด 

4/12/2550 20 

168   โครงการจดัซือ้โตะทํางาน รายไดจัดเก็บเอง 10,400.00 10,400.00 บริษัท เมืองเกาเฟอรนเิจอร 

1999 จํากัด 

18/1/2551 10 

169   โครงการจดัซือ้แทนตดัไฟเบอร ขนาด 16 นิ้ว 

พรอมมอเตอร 

รายไดจัดเก็บเอง 15,800.00 15,800.00 บริษัท ไทยพิพัฒนวศิวการโยธา 

จํากัด 

5/2/2551 15 

170   โครงการจดัซือ้เครือ่งเชื่อม รายไดจัดเก็บเอง 39,000.00 39,000.00 บริษัท ไทยพิพัฒนวศิวการโยธา 

จํากัด 

5/2/2551 15 

171   โครงการจัดซื้อเคร่ืองเจียตั้งโตะ ขนาด 14 นิ้ว รายไดจัดเก็บเอง 2,900.00 2,900.00 บริษัท ไทยพิพัฒนวศิวการโยธา 

จํากัด 

5/2/2551 15 

172   โครงการจดัซือ้ปากกาจบัชิ้นงาน ขนาด

กวาง 8 นิ้ว 

รายไดจัดเก็บเอง 5,160.00 5,160.00 บริษัท ไทยพิพัฒนวศิวการโยธา 

จํากัด 

5/2/2551 15 

173   โครงการจดัซือ้เครือ่งตัดหญา ชนิดขอแข็ง

แบบสะพายไหล 

รายไดจัดเก็บเอง 90,000.00 90,000.00 หางหุนสวนจํากัด ทวีสนิ (1985) 19/2/2551 20 

174   โครงการจดัซือ้เครือ่งวัดคาความเปนกร-

ดาง 

รายไดจัดเก็บเอง 25,000.00 25,000.00 บริษัท อินเตอรวอเตอรทรีท

เมนท จํากัด 

7/3/2551 10 

175   โครงการจดัซือ้กลองถายรูประบบดิจิตอล รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 29,532.00 บริษัท ขอนแกนเจเนต็

คอมพิวเตอร จํากดั 

19/2/2551 10 

176   โครงการจดัซือ้กลองระดบัระบบอัตโนมัต ิ รายไดจัดเก็บเอง 130,000.00 77,300.00 82/2551 22/4/2551 30 

177   โครงการจดัซือ้เทปวดัระยะเหล็กเคลือบ         

ไนลอน ขนาดความยาว 50 ม. 

รายไดจัดเก็บเอง 4,500.00 4,500.00 บริษัท ไทยพิพัฒนวศิวการโยธา 

จํากัด 

5/2/2551 15 

178   โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะไนลอนยาว 30 ม. รายไดจัดเก็บเอง 1,250.00 1,250.00 บริษัท ไทยพิพัฒนวศิวการโยธา 

จํากัด 

5/2/2551 15 

179   โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะไนลอนยาว 50 ม. รายไดจัดเก็บเอง 1,470.00 1,470.00 บริษัท ไทยพิพัฒนวศิวการโยธา 

จํากัด 

5/2/2551 15 

180   โครงการจดัซือ้ลอวัดระยะทางแบบลอหมุน รายไดจัดเก็บเอง 13,120.00 13,120.00 บริษัท ไทยพิพัฒนวศิวการโยธา  5/2/2551 15 

181   โครงการจดัซือ้ขาตั้งกลองอลูมิเนยีมขนาด

ใหญ 

รายไดจัดเก็บเอง 7,540.00 7,540.00 บริษัท ไทยพิพัฒนวศิวการโยธา 

จํากัด 

5/2/2551 15 
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ยุทธศาสตร โครงการ 

แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัต ิ วงเงินตามสัญญา คูสญัญา/ เลขที่สญัญา วันทีเ่ซ็นสญัญา 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

182   โครงการจดัซือ้ไมสตาฟแบบชัก รายไดจัดเก็บเอง 5,670.00 5,670.00 บริษัท ไทยพิพัฒนวศิวการโยธา 

จํากัด 

5/2/2551 15 

183   โครงการจดัซือ้รถจักรยานยนต รายไดจัดเก็บเอง 66,000.00 65,400.00 บริษัท ขอนแกน เอส ที่ มอเตอร 

จํากัด 

27/2/2551 15 

184   โครงการจดัซือ้เครือ่งตัดแตงพุมไม รายไดจัดเก็บเอง 294,000.00 117,481.00 72/2551 4/4/2551 30 

185   โครงการจดัซือ้เครือ่งสูบน้ําแบบหอยโขง รายไดจัดเก็บเอง 59,000.00 59,000.00 บริษัท อินเตอรวอเตอรทรีท

เมนท จํากัด 

8/2/2551 7 

186   โครงการจดัซือ้เครือ่งยอยกิ่งไม รายไดจัดเก็บเอง 500,000.00 500,000.00 83/2551 22/4/2551 30 

27,000.00 356/2551 5/2/2551 10 

10,500.00 436/2551 28/2/2551 5 

27,000.00 437/2551 28/2/2551 5 

32,000.00 586/2551 18/4/2551 10 

5,000.00 791/2551 20/6/2551 2 

187   โครงการประกวด อสม. ดีเดน 10 สาขา เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

134,000.00 

12,358.00 921/2551 1/9/2551 3 

100,000.00 402/2551 14/2/2551 30 

42,000.00 617/2551 4/3/2551 15 

14,820.00 559/2551 11/3/2551 30 

188   โครงการอบรม อสม.ใหม เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

195,000.00 

7,558.00 474/2551 11/3/2551 5 

189   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวนั 

อสม. แหงชาต ิ

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

60,000.00 60,000.00 470/2551 10/3/2551 7 

190   โครงการประชุมประจําเดือนอาสา สมัคร

สาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครขอนแกน 

ประจําป 2551 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

60,000.00 60,000.00 31/51 1/10/2550 365 

117,000.00 610/2551 28/4/2551 10 191   โครงการอบรมฟนฟ ูอสม.เกา เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

จัดเก็บและจัดสรรให 

131,000.00 

4,985.00 677/2551 13/5/2551 3 

192   จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ชนิดพิมพขาว-ดํา

(ร.ร.เทศบาลบานศรีฐาน) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 23,000.00 23,000.00 1-ก.ย. 28/1/2551 30 

193   จัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิดบานเลือ่นกระจก ( 

โรงเรียนเทศบาลบานศรีฐาน ) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 16,000.00 16,000.00 1-ก.พ. 27/12/2550 30 

194   จัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิดบานเลือ่นกระจก 

(โรงเรียนเทศบาลบานศรฐีาน ) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 16,000.00 16,000.00 1-ก.พ. 27/12/2550 30 

195   จัดซื้อโตะอเนกประสงค ( โรงเรียนเทศบาล

บานศรีฐาน ) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 20,000.00 20,000.00 1-ก.พ. 

 

27/12/2550 30 

196   โครงการจดัซือ้ครุภัณฑตูไมทึบ 2 ชั้น        ( 

โรงเรียนเทศบาลบานศรีฐาน ) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 12,000.00 12,000.00 1-ก.พ. 27/12/2550 30 

197   โครงการจดัซือ้เครือ่งขยายเสยีงพรอม

อุปกรณ ( โรงเรียนเทศบาลบานศรีฐาน ) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 100,000.00 99,700.00 ม.ค.-51 19/2/2551 30 

198   โครงการจดัซือ้รถจักรยาน ขนาดวงลอ 24 

นิ้ว ( โรงเรียนเทศบาลบานศรีฐาน ) 

เงินอดุหนุนทั่วไป 30,000.00 30,000.00 1-พ.ค. 11/1/2551 30 

 

รวม  ลงนามในสัญญา  12  ยุทธศาสตร  198  โครงการ  งบประมาณลดลงจาก  

290,172,322.00 บาท เปน  75,255,170.11 บาท (ลดลง  169,372,537.46 บาท)  
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แผนภูมิ แสดงโครงการในแผน 3 ป/ เทศบัญญัติ/  กอหนี้ผูกพัน, ลงนามในสัญญา/ มีการ

เบิกจายเงินแลว ของเทศบาลนครขอนแกน 

 

ช. ผลการดําเนินงาน  
เทศบาลนครขอนแกน ไดดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2551 ในเขต

พ้ืนที่ โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ 

จนโครงการตาง ๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดย

มีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้ 
1. โครงการสาธารณสุขยุคใหม หวงใยสุขภาพ  สอดคลองกับยุทธศาสตรดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิต  
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2. โครงการสุขกาย สุขใจ สาธารณสุขมุงใหบริการ สอดคลองกับยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต  

 
3. โครงการอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมบุญประเพณีในชุมชน สอดคลองกับยุทธศาสตรดาน

การอนุรักษวฒันธรรมและภูมิปญญาทองถิน่   

 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงค

จะเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลนครขอนแกน สามารถติดตอสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่เทศบาลนครขอนแกน หรือแจงผานผูบริหารเทศบาลนครขอนแกนทราบ เพื่อจะได

พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่              

ในระยะตอไป 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 
                               ประกาศ  ณ วันที่                                 พ.ศ. 2551 

 
                     นายพีระพล  พัฒนพีระเดช 

                                                                               (นายพีระพล  พัฒนพีระเดช) 

                          นายกเทศมนตรีนครขอนแกน 

 
 


