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www.khukhot.go.th

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน

คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ข้อ 11 ข้อ 19 และข้อ 26 ได้กาหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
คูคต มีหน้าที่จัดทา (ร่าง) แผนการดาเนินงาน โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล หน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาล แล้วเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ซึ่งงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน ได้รวบรวม
แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2558 จากเงินรายได้ของเทศบาล และเงินอุดหนุนทั่วไป จากหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ เสนอต่อ
คณะกรรมการสนับสนุนฯ ให้มีการจัดทา(ร่าง)แผนดังกล่าว และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต
ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม 2557 แล้วเสนอนายกเทศมนตรี ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน
พร้อมทั้งได้ปิดประกาศโดยเปิดเผยเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวันเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น เทศบาลเมืองคูคต จึงสามารถนาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึง่
เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
เทศบาล ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลฯ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองคูคต

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
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1
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
- แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมท่อระบายน้า ทางเท้าและสะพาน
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- แนวทางการพัฒนาด้านป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
- แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม ในชุมชน
- แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
- แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
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ส่วนที่ 1
บทนา
เทศบาลเมืองคูคต เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดาเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหา
บรรเทาความเดือดร้อน และตอบสนองให้ตรงต่อความต้องการของประชาชน ให้มีความเจริญก้าวหน้า และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น ได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
เทศบาลเมืองคูคต เป็นองค์กรที่มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
คุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความเข้มแข็ง ใน
ด้านการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นให้ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วม
คิด ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้ตรงความต้องการของ
ประชาชน ดังนั้น เทศบาลเมืองคูคต จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขึ้น โดยนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ที่ได้รับงบประมาณด้านการสนับสนุน ทั้งจากของเทศบาล
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งพร้อมจะนาไปดาเนินการปฏิบัติ ได้จริงให้เป็นรูปธรรมชัดเจน เพื่อให้ท้องถิ่นและ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลว่ามีแผนงาน/โครงการที่จะ
ดาเนินการในพื้นที่
2. เพื่อให้นาแผนงาน/โครงการ ไปปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรมชัดเจน
3. เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
4. เพื่อให้แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
5. เพื่อให้การควบคุมการดาเนินงาน การติดตามและการประเมินผล มีความคล่องตัว สะดวก
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 เทศบาลฯ จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงานขึ้น โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
เทศบาลเมืองคูคต หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่
ของเทศบาลเมืองคูคต แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
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2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอนายกเทศมนตรี
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
3. แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดาเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดาเนินการในพื้นที่เทศบาลเมืองคูคตในปีงบประมาณนั้น

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล
เทศบาลเมืองคูคต
รวบรวมแผนงาน / โครงการ
ที่มีงบประมาณสนับสนุน
จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

หน่ายราชการส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน
เสนอนายกเทศมนตรี
ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
ปิดประกาศ / ประชาสัมพันธ์

นาแผนการดาเนินงานไปปฏิบัติ

3
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ทาให้เทศบาล สามารถนาแผนงาน/โครงการพัฒนาต่าง ๆ ไปดาเนินการได้จริง เป็นรูปธรรม
ในปีงบประมาณ ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
2. ทาให้เกิดการบูรณการ ประสานงานระหว่างหน่วยงานอื่นๆ
3. ทาให้ผู้บริหารท้องถิ่น มีแผนการดาเนินงาน เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงาน
4. ทาให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีความสะดวกมากขึ้น
...........................................
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ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองคูคต
จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

1.1 แนวทางการพัฒนาด๎านกํอสร๎างและบูรณะซํอมแซมถนน ทํอระบายน้ํา ทางเท๎า และสะพาน

4

4.55

58,278,600

31.66

กองชําง

1.2 แนวทางการพัฒนาด๎านติดตั้งไฟฟูาทางสาธารณะ ขยายเขตไฟฟูา และขยายเขตบริการด๎านประปา

1

2,140,000

1.3 แนวทางการพัฒนาด๎านระบบจราจร

1

1.14
1.14

1,000,000

1.16
0.54

สํานักปลัดฯ

6

6.82

61,418,600

33.36

2.1 แนวทางการพัฒนาด๎านปูองกัน รักษา และสํงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

13

14.77

8,628,000

4.69

กองสาธารณสุขฯ

2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษา วัฒนธรรมในชุมชน

22

25.00

27,632,800

15.01

กองการศึกษา

2.3 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ

3

3.41

1,465,000

0.80

กองสวัสดิการฯ

2.4 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน

9

23,200,000
60,925,800

12.60
33.09

สํานักปลัดฯ

47

10.23
53.41

1

1.14

350,000

0.19

กองสาธารณสุขฯ

2

2.27

550,000

0.30

กองชําง

3

3.41

900,000

0.49

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาคมนาคมขนสํงและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

รวม
2. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาสํงเสริมคุณภาพชีวติ

รวม
3. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
3.1 แนวทางการพัฒนาด๎านสร๎างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
3.2 แนวทางการพัฒนาด๎านบําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
รวม

5

6
จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด

4. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและสํงเสริมเศรษฐกิจ

หน่วยดาเนินการ
สํานักปลัดฯ

4.1 แนวทางการพัฒนาสํงเสริมอาชีพ เพิ่มรายได๎ ขยายโอกาส

2

2.27

1,800,000

0.98

4.2 แนวทางการพัฒนาสํงเสริมสินค๎า หนึ่งชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ๑

-

-

-

-

2

2.27

1,800,000

0.98

รวม
5. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ

กองสวัสดิการฯ

สํานักปลัดฯ

5.1 แนวทางการพัฒนาสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน

10

11.36

4,060,000

2.21

กองชําง

5.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบตั ิงาน

14

15.91

54,174,200

29.43

กองคลัง

5.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ

3

3.41

370,000

0.20

5.4 แนวทางการพัฒนาและปฏิรูประบบการบริการประชาชน

3

3.41

450,000

0.24

กองวิชาการฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการฯ
สถานธนานุบาล

รวม

30

34.09

59,054,200

32.08

รวมทัง้ สิ้น

88

100

184,098,600

100

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองคูคต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
1.1 แนวทางการพัฒนาด๎านกํอสร๎างและบูรณะซํอมแซมถนน ทํอระบายน้ํา ทางเท๎าและสะพาน
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

- กํอสร๎างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร๎อมทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. บํอพักน้ํา
2,902,000
และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณปากซอยลําลูกกา 4 (ชุมชนจามรรํวม
ใจสามัคคี) โดยดําเนินการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎างประมาณ
6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 200.00 เมตร (หรือพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 1,200 ตารางเมตร) พร๎อมกํอสร๎างทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 0.60 เมตร ยาวประมาณ 352.00 เมตร กํอสร๎างบํอ
พักน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 1.10x1.30 เมตร จํานวน 36 บํอ และกํอสร๎าง
ผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว๎างประมาณ 1.10 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาวประมาณ 352.00 เมตร (หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 387 ตารางเมตร)
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต ตั้งจํายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน)

ปากซอยลําลูกกา 4
(ชุมชนจามรรํวมใจ
สามัคคี)

หน่วย พ.ศ.2557
ดาเนินการ

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการกํอสร๎างปรับปรุงซํอมแซมถนน
ในเขตเทศบาลเมืองคูคต
1) กํอสร๎างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
พร๎อม ทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. บํอพักน้ํา
และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณปาก
ซอยลําลูกกา 4 (ชุมชนจามรรํวมใจ
สามัคคี)

ดําเนินการกํอสร๎างปรับปรุงซํอมแซมถนนในเขตเทศบาลเมืองคูคต ดังนี้
กองชําง

7

8
1.1 แนวทางการพัฒนาด๎านกํอสร๎างและบูรณะซํอมแซมถนน ทํอระบายน้ํา ทางเท๎าและสะพาน
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. พร๎อมทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. บํอพักน้ํา และผิว
3,966,000 ซอยยํอย 2,3,4,5 และ
จราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยยํอย 2 , 3 , 4 , 5 และ 6 ถนนสายเมน
6 ถนนสายเมน ผัง ก
ผัง ก (ชุมชนฟูาครามนคร) โดยดําเนินการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาด
(ชุมชนฟูาครามนคร)
กว๎างประมาณ 4.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 75.50 เมตร
(หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 362 ตารางเมตร) กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาด
กว๎างประมาณ 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 85.00 เมตร
(หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 425 ตารางเมตร) กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาด
กว๎างประมาณ 5.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 72.50 เมตร
(หรือพื้นที่มํน๎อยกวํา 377 ตารางเมตร) กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาด
กว๎างประมาณ 5.40 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 161.00 เมตร
(หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 869 ตารางเมตร) พร๎อมกํอสร๎างทํอระบายน้ํา
ค.ส.ล. ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 0.40 เมตร ยาวประมาณ 730.00 เมตร
กํอสร๎างบํอพักน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จํานวน 88 บํอ
และกํอสร๎างผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว๎างประมาณ 0.60 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 730.00 เมตร (หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา
438 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต ตั้ง
จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟูาถนน)

หน่วย พ.ศ.2557
ดาเนินการ

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการกํอสร๎างปรับปรุงซํอมแซมถนน
(ตํอ) ในเขตเทศบาลเมืองคูคต
2) กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. พร๎อมทํอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. บํอพักน้ํา และผิว
จราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยยํอย
2,3,4,5 และ 6 ถนนสายเมน ผัง ก
(ชุมชนฟูาครามนคร)

กองชําง

1.1 แนวทางการพัฒนาด๎านกํอสร๎างและบูรณะซํอมแซมถนน ทํอระบายน้ํา ทางเท๎าและสะพาน
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. พร๎อมทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. บํอพักน้ํา และผิว
3,535,000
จราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณภายในเขตสํานักงานเทศบาลเมืองคูคต
สนามกีฬา และโรงเรียนอนุบาลโดยดําเนินการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล.
ขนาดกว๎างประมาณ 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 91.00
เมตร (หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 364 ตารางเมตร) กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.
ขนาดกว๎างประมาณ 4.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 157.00
เมตร (หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 753 ตารางเมตร) กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.
ขนาดกว๎างประมาณ 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 46.00
เมตร(หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 276 ตารางเมตร) พร๎อมกํอสร๎างทํอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 0.60 เมตร ยาวประมาณ 158.00
เมตร กํอสร๎างบํอพักน้ํา ขนาด 1.10 x 1.30 เมตร จํานวน 18 บํอ
และกํอสร๎างผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. ยาวประมาณ 158.00 เมตร (หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 173 ตารางเมตร) กํอสร๎างทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 1.00 เมตร ยาวประมาณ 134.00 เมตร กํอสร๎างบํอ
พักน้ํา ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จํานวน 15 บํอ และกํอสร๎างผิว
จราจรรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว๎างประมาณ 0.15 เมตร ยาวประมาณ
134.00 เมตร (หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 201 ตารางเมตร) รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน)

ภายในสํานักงาน
เทศบาลเมืองคูคต
สนามกีฬา และ
โรงเรียนอนุบาล

หน่วย พ.ศ.2557
ดาเนินการ

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการกํอสร๎างปรับปรุงซํอมแซมถนน
(ตํอ) ในเขตเทศบาลเมืองคูคต
3) กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. พร๎อมทํอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. บํอพักน้ําและผิว
จราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณภายในเขต
สํานักงานเทศบาลเมืองคูคต สนามกีฬา
และโรงเรียนอนุบาล

กองชําง

9

10
1.1 แนวทางการพัฒนาด๎านกํอสร๎างและบูรณะซํอมแซมถนน ทํอระบายน้ํา ทางเท๎าและสะพาน
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

หน่วย พ.ศ.2557
ดาเนินการ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

- กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. พร๎อมทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. บํอพักน้ําและผิว
7,076,000
จราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยเดชเจริญ 1 และซอยแยก (ชุมชนเดชเจริญ) โดยดําเนินการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎างประมาณ 4.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 539.00 เมตร (หรือพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 2,156 ตารางเมตร) กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎างประมาณ
3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 31.00 เมตร (หรือพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 109 ตารางเมตร) พร๎อมกํอสร๎างทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 0.60 เมตร ยาวประมาณ 1,004.00 เมตร กํอสร๎าง
บํอพักน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 1.10 x 1.30 เมตร จํานวน 104 บํอ และ
กํอสร๎างผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว๎างประมาณ 1.10 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาวประมาณ 1,004.00 เมตร (หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,105
ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต ตั้งจําย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูา
ถนน)

ซอยเดชเจริญ 1
และซอยแยก
(ชุมชนเดชเจริญ)

กองชําง

ซอยลําลูกกา 14 กับ
ซอยข๎างวัดโพสพผล
เจริญ

"

5) กํอสร๎างถนนดินลูกรัง บริเวณซอย - กํอสร๎างถนนดินลูกรังบริเวณซอยเชื่อมระหวํางซอยลําลูกกา 14 กับ
เชื่อมระหวํางซอยลําลูกกา 14 กับซอย ซอยข๎างวัดโพสพผลเจริญ โดยดําเนินการกํอสร๎างถนนดินลูกรังขนาด
ข๎างวัดโพสพผลเจริญ
กว๎างประมาณ 8.00 เมตร ยาวประมาณ 458.00 เมตร (หรือพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 3,664 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองคูคต ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟูาถนน)

1,318,000

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการกํอสร๎างปรับปรุงซํอมแซมถนน
(ตํอ) ในเขตเทศบาลเมืองคูคต
4) กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. พร๎อมทํอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. บํอพักน้ําและผิว
จราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยเดชเจริญ 1 และซอยแยก (ชุมชนเดชเจริญ)

1.1 แนวทางการพัฒนาด๎านกํอสร๎างและบูรณะซํอมแซมถนน ทํอระบายน้ํา ทางเท๎าและสะพาน

7) กํอสร๎างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
พร๎อมทํอระบายน้ํา ค.ส. บํอพักน้ําและ
ผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยจามร
19ก (ชุมชนจามรเดชเจริญ)

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

- กํอสร๎างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร๎อมทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. บํอพักน้ํา
3,754,000
ซอยจามร 17 ก
และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยจามร 17 ก (ชุมชนจามรเดช
(ชุมชนจามรเดชเจริญ)
เจริญ) โดยดําเนินการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎างประมาณ 2.50
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 336.00 เมตร (หรือพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 840 ตารางเมตร) พร๎อมกํอสร๎าง ทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 0.60 เมตร ยาวประมาณ 594.00 เมตร กํอสร๎างบํอ
พักน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 1.10 x 1.30 เมตร จํานวน 60 บํอ และกํอสร๎าง
ผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว๎างประมาณ 1.10 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาวประมาณ 594.00 เมตร (หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 653 ตารางเมตร)
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต ตั้งจํายจากเงินรายได๎
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน)
- กํอสร๎างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร๎อมทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. บํอพักน้ําและ
ผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยจามร 19 ก (ชุมชนจามรเดชเจริญ) โดย
ดําเนินการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎างประมาณ 3.30 เมตร หนา
0.15 เมตรยาวประมาณ 362.60 เมตร (หรือพื้นที่ไมํนอ๎ ยกวํา 1,196
ตารางเมตร) พร๎อมกํอสร๎างทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง
0.60 เมตร ยาวประมาณ 642.00 เมตร กํอสร๎างบํอพักน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
1.10x1.30 เมตร จํานวน 64 บํอ และกํอสร๎างผิวจราจรรางวี ค.ส.ล.
ขนาดกว๎างประมาณ 1.10 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 642.00
เมตร (หรือพื้นที่ไมํนอ๎ ยกวํา 706 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองคูคต ตัง้ จํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาถนน)

4,330,000

ซอยจามร 19 ก
(ชุมชนจามรเดชเจริญ)

หน่วย พ.ศ.2557
ดาเนินการ

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
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ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการกํอสร๎างปรับปรุงซํอมแซมถนน
(ตํอ) ในเขตเทศบาลเมืองคูคต
6) กํอสร๎างปรับปรุง ค.ส.ล. พร๎อมทํอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. บํอพักน้ําและผิว
จราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยจามร
17ก (ชุมชนจามรเดชเจริญ)

กองชําง

"

11

12
1.1 แนวทางการพัฒนาด๎านกํอสร๎างและบูรณะซํอมแซมถนน ทํอระบายน้ํา ทางเท๎าและสะพาน
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

- กํอสร๎างปรับปรุงถนน ค.ส.ล พร๎อมทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. บํอพักน้ํา
2,569,000
และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอย B/1 ชุมชนสีวลี โดยดําเนินการ
กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว๎างประมาณ 5.20 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาวประมาณ 186.00 เมตร (หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 967 ตารางเมตร)
พร๎อมกํอสร๎างทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 0.60 เมตร
ยาวประมาณ 326.00 เมตร กํอสร๎างบํอพักน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 1.10 x
1.30 เมตร จํานวน 34 บํอ และกํอสร๎างผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. ขนาด
กว๎างประมาณ 1.10 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 326.00 เมตร
(หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 358 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองคูคต ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน)

ซอย B/1 ชุมชนสีวลี

9) กํอสร๎างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
- กํอสร๎างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร๎อมบํอพักน้ํา และผิวจราจรรางวี
พร๎อมบํอพักน้ํา และผิวจราจรรางวี
ค.ส.ล. บริเวณทางเข๎าหมูํบา๎ นสมบูรณ๑พฒ
ั นา (ชุมชนสมบูรณ๑พฒ
ั นา)
ค.ส.ล. บริเวณทางเข๎าหมูํบา๎ นสมบูรณ๑ โดยดําเนินการกํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว๎างประมาณ 4.50 เมตร
พัฒนา (ชุมชนสมบูรณ๑พฒ
ั นา)
หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 363.00 เมตร (หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา
1,633 ตารางเมตร) พร๎อมเสริมขอบบํอพักน้ํา และฝาบํอ ค.ส.ล. ขนาด
1.10 x 1.30 เมตร จํานวน 32 บํอ และกํอสร๎างผิวจราจรรางวี ค.ส.ล.
ขนาดกว๎างประมาณ 1.10 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ
321.00 เมตร (หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 353 ตารางเมตร) รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน)

2,437,000 ชุมชนสมบูรณ๑พฒ
ั นา

หน่วย พ.ศ.2557
ดาเนินการ

พ.ศ 2558
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการกํอสร๎างปรับปรุงซํอมแซมถนน
(ตํอ) ในเขตเทศบาลเมืองคูคต
8) กํอสร๎างปรับปรุงถนน ค.ส.ล
พร๎อมทํอระบายน้ํา ค.ส.ล. บํอพักน้ํา
และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอย
B/1 ชุมชนสีวลี

กองชําง

"

1.1 แนวทางการพัฒนาด๎านกํอสร๎างและบูรณะซํอมแซมถนน ทํอระบายน้ํา ทางเท๎าและสะพาน
สถานที่ดาเนินการ

หน่วย พ.ศ.2557
ดาเนินการ

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
1 โครงการกํอสร๎างปรับปรุงซํอมแซมถนน
(ตํอ) ในเขตเทศบาลเมืองคูคต
10) กํอสร๎างปรับปรุงถนนแอสฟัลท๑ติก - กํอสร๎างปรับปรุงถนนแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต บริเวณซอยแข็งขัน 2
1,700,000
คอนกรีต บริเวณซอยแข็งขัน 2 และ และแข็งขัน 3 หมูํ 11 (สําหรับรถจักรยาน) โดยดําเนินการกํอสร๎างถนน
แข็งขัน 3 หมูํ 11 (สําหรับรถจักรยาน) แอสฟัลท๑ติกคอนกรีตขนาดกว๎างประมาณ 1.20 เมตร ยาวประมาณ
3,140.00 เมตร (หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 3,768 ตารางเมตร)
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต ตั้งจํายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป จํานวน 700,000 และตั้งจํายจากเงินรายได๎ จํานวน 1,000,000
บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน)
11) กํอสร๎างปรับปรุงถนนแอสฟัลท๑ติก - กํอสร๎างปรับปรุงถนนแอสฟัลท๑ติกคอนกรีตบริเวณปากซอยชื่นสินธ๑ 1 258,700
คอนกรีต บริเวณปากซอยชื่นสินธ๑ 1 (ชุมชนซอย 39) โดยดําเนินการกํอสร๎างถนนแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต
(ชุมชนซอย 39)
ขนาดกว๎างประมาณ 5.50 เมตร ยาวประมาณ 80.00 เมตร (หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวํา 440 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองคูคต ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟูาถนน)

ซอยแข็งขัน 2 และ
แข็งขัน 3 หมูํ 11

กองชําง

ปากซอยชื่นสินธ๑ 1
(ชุมชนซอย 39)

"

13

14
1.1 แนวทางการพัฒนาด๎านกํอสร๎างและบูรณะซํอมแซมถนน ทํอระบายน้ํา ทางเท๎าและสะพาน

13) กํอสร๎างแถบสะดุดชะลอความเร็ว - จํายเป็นคํากํอสร๎างแถบสะดุดชะลอความเร็ว (Rumble Strips)
(Rumble Strips) ภายในชุมชนเขต ภายในชุมชนเขตเทศบาลเมืองคูคต โดยดําเนินการกํอสร๎างแถบสะดุด
เทศบาลเมืองคูคต
ชะลอความเร็ว (Rumble Strips) พร๎อมหรือตีเส๎นจราจรถนนภายใน
เขตเทศบาลเมืองคูคต รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูา
ถนน)

หน่วย พ.ศ.2557
ดาเนินการ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

236,900

ซอยยํอยที่ 10 , 12
และ 15 ชุมชน ทอส.9

กองชําง

792,000

ภายในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

"

พ.ศ 2558
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ธ.ค.
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มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการกํอสร๎างปรับปรุงซํอมแซมถนน
(ตํอ) ในเขตเทศบาลเมืองคูคต
12) กํอสร๎างปรับปรุงถนนแอสฟัลท๑ติก - กํอสร๎างปรับปรุงถนนแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต บริเวณซอยยํอยที่ 10 ,
คอนกรีต บริเวณซอยยํอยที่ 10, 12 12 และ 15 ชุมชน ทอส.9 โดยดําเนินการกํอสร๎างถนนแอสฟัลท๑ติก
และ 15 ชุมชน ทอส.9
คอนกรีต ขนาดกว๎างประมาณ 5.50 เมตร ยาวประมาณ 24.80 เมตร
กํอสร๎างถนนแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ขนาดกว๎างประมาณ 4.80 เมตร
ยาวประมาณ 27.90 เมตร กํอสร๎างถนนแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ขนาด
กว๎างประมาณ 5.50 เมตร ยาวประมาณ 24.80 เมตร (หรือพื้นที่รวม
ไมํน๎อยกวํา 403 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองคูคต ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟูาถนน)

1.1 แนวทางการพัฒนาด๎านกํอสร๎างและบูรณะซํอมแซมถนน ทํอระบายน้ํา ทางเท๎าและสะพาน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
2 โครงการกํอสร๎างเขื่อนปูองกันตลิ่งและ
จัดภูมิทศั น๑
1) กํอสร๎างเขื่อน ค.ส.ล. พร๎อมทางเดิน
เท๎า ค.ส.ล. บริเวณซอยลําลูกกา 19
ถึงลํารางชุมชนพระสิทธิ์ (ชํวงตั้งแตํ
แยกลําลูกกาถึงทางเข๎าศูนย๑ปฐมภูมิ
และแพทย๑แผนไทยประยุกต๑
คณะแพทย๑ศาสตร๑
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑)

หน่วย พ.ศ.2557
ดาเนินการ

สถานที่ดาเนินการ

- กํอสร๎างเขื่อน ค.ส.ล. พร๎อมทางเดินเท๎า ค.ส.ล. บริเวณซอยลําลูกกา
19 ถึงลํารางชุมชนพระสิทธิ์ (ชํวงตั้งแตํแยกลําลูกกาถึงทางเข๎าศูนย๑
ปฐมภูมิและแพทย๑แผนไทยประยุกต๑คณะแพทย๑ศาสตร๑มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร๑) โดยดําเนินการกํอสร๎างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กพร๎อม
ทางเดินเท๎าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว๎างประมาณ 2.00 เมตร ยาว
ประมาณ 1,190.00 เมตร (หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 2,380 ตารางเมตร)
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต ตั้งจํายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน)

17,160,000

ซอยลําลูกกา 19 ถึง
ลํารางชุมชนพระสิทธิ์

กองชําง

- กํอสร๎างปรับปรุงราวกันตกบริเวณเขื่อนริมลํารางสาธารณะ ชุมชนพระสิทธิ์
โดยดําเนินการกํอสร๎างเสาราวกันตกคอนกรีตเสริมเหล็กพร๎อมเปลี่ยนราวกัน
ตกทํอเหล็กอาบสังกะสี และทาสีเสาราวกันตกความยาวประมาณ 1,458.00
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต ตั้งจํายจากเงินรายได๎
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน)
- ปรับปรุงภูมิทศั น๑บริเวณหลังเขื่อน - ปรับปรุงภูมทิ ศั น๑บริเวณหลังเขื่อนปูองกันตลิ่ง ค.ส.ล. ริมคลองซอยที่ 2
ปูองกันตลิ่ง ค.ส.ล. ริมคลองซอยที่ 2 จากท๎ายซอย กม.27 ถึงสะพานซอย 39 โดยดําเนินการกํอสร๎างรั้วเสา
จากท๎ายซอย กม.27 ถึงสะพานซอย คอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อมคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูงประมาณ 0.65
เมตร และกํอสร๎างทางเข๎า-ออก ระหวํางท๎ายซอยยํอยกับชานเขื่อนคอนกรีต
39
เสริมเหล็ก ความยาวประมาณ 210.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองคูคต ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟูาถนน)

1,830,000

เขื่อนริมลําราง
สาธารณะชุมชนพระสิทธิ์

"

410,000

ริมคลองซอยที่ 2 จาก
ท๎ายซอย กม.27 ถึง
สะพานซอย 39

"

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

งบประมาณ

2) ปรับปรุงและจัดภูมิทศั น๑บริเวณ
เขื่อนลํารางระบายน้ํา
- กํอสร๎างปรับปรุงราวกันตก
บริเวณเขื่อนริมลํารางสาธารณะ
ชุมชนพระสิทธิ์

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

15
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1.1 แนวทางการพัฒนาด๎านกํอสร๎างและบูรณะซํอมแซมถนน ทํอระบายน้ํา ทางเท๎าและสะพาน
พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
หน่วย พ.ศ.2557
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
ที่
ดาเนินการ
3 โครงการกํอสร๎างปรับปรุงทางเดินเท๎า
ในเขตเทศบาลเมืองคูคต
1) กํอสร๎างทางเดินเท๎า บริเวณ
- กํอสร๎างทางเดินเท๎า บริเวณทางเข๎าวัดลาดสนุํนถึงโรงเรียนวัดลาด
250,000 ทางเข๎าวัดลาดสนุํน ถึง กองชําง
ทางเข๎าวัดลาดสนุํน ถึงโรงเรียนวัดลาด สนุํน โดยดําเนินการกํอสร๎างทางเท๎าพร๎อมคันหินคอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงเรียนวัดลาดสนุํน
สนุํน
ขนาดกว๎างประมาณ 1.50 เมตร ยาวประมาณ 160.00 เมตร (หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวํา 240 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองคูคต ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟูาถนน)
2) กํอสร๎างทางเท๎า ค.ส.ล. บริเวณ
- กํอสร๎างทางเท๎า ค.ส.ล. บริเวณทางเข๎าวัดลาดสนุํน (ริมเขื่อนเรียงหิน) 3,220,000 ทางเข๎าวัดลาดสนุํน
"
ทางเข๎าวัดลาดสนุํน (ริมเขื่อนเรียงหิน) โดยดําเนินการกํอสร๎างทางเท๎าคอนกรีตเสริมเหล็กพร๎อมราวกันตก
(ริมเขื่อนเรียงหิน)
กว๎างประมาณ 1.80 เมตร ยาวประมาณ 1,110.00 เมตร (หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวํา 1,998 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองคูคต ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟูาถนน)

1.1 แนวทางการพัฒนาด๎านกํอสร๎างและบูรณะซํอมแซมถนน ทํอระบายน้ํา ทางเท๎าและสะพาน
พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
หน่วย พ.ศ.2557
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
ที่
ดาเนินการ
4 โครงการกํอสร๎างปรับปรุงทํอระบายน้ํา
และบํอพักน้ํา
1) กํอสร๎างประตูปดิ – เปิดระบายน้ํา - กํอสร๎างประตูปดิ –เปิดระบายน้ํา บริเวณปลายถนนติดคลองสองซอย 134,000 ซอยลําลูกกา 9 และ กองชําง
บริเวณปลายถนนติดคลองสองซอย
ลําลูกกา 9 และซอยกลาง โดยดําเนินการกํอสร๎างฝาประตูปดิ -เปิด
ซอยกลาง (ชุมชนเดช
ลําลูกกา 9 และซอยกลาง
อัตโนมัติ สแตนเลสพร๎อมทํอสแตนเลส ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 0.50
อนันต๑รวมใจ)
เมตร ยาวประมาณ 6.00 เมตร จํานวน 2 ชุด และกํอสร๎างทํอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 0.60 เมตร ยาวประมาณ
17.00 เมตร พร๎อมบํอพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.10 x 1.30
เมตร จํานวน 3 บํอ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูา
ถนน)
2) กํอสร๎างปรับปรุงซํอมแซมฝาบํอพัก - กํอสร๎างปรับปรุงซํอมแซมฝาบํอพัก ค.ส.ล. ชุมชนภายในเขตเทศบาล
ค.ส.ล. ชุมชนภายในเขตเทศบาล
เมืองคูคต โดยดําเนินการกํอสร๎าง ฝาบํอพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
เมืองคูคต
ขนาดของบํอพักทํอระบายน้ํา 0.40 เมตร , 0.60 เมตร ตามสภาพ
ขนาดของบํอพักแตํละบํอภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟูาถนน)

400,000

ภายในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

"
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1.2 แนวทางการพัฒนาด๎านติดตั้งไฟฟูาทางสาธารณะ ขยายเขตไฟฟูาและขยายเขตบริการด๎านประปา
พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
หน่วย พ.ศ.2557
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
ที่
ดาเนินการ
1 โครงการไฟฟูาสํองสวําง
1) ติดตั้งจําหนํายเขตจําหนํายไฟฟูาชุมชน
ในเขตเทศบาล
- ติดตั้งขยายเขตจําหนํายไฟฟูา
- ติดตั้งพร๎อมขยายเขตไฟฟูาแสงสวํางสาธารณะภายในหมูํบา๎ นสีวลี
170,000 หมูํบา๎ นสีวลี หมูํ 14 กองชําง
สาธารณะบริเวณหมูํบา๎ นสีวลี
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต ตั้งจํายจากเงินรายได๎
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน)
- ติดตั้งไฟฟูา เสาไฟฟูาปลายเดี่ยว
- คําติดตั้งเสาไฟฟูาเหล็กปลายเดี่ยวสูงประมาณ 6.00 เมตร พร๎อม 1,740,000 ทางเดินริมเขื่อน
บริเวณทางเดินริมเขื่อนปูองกันตลิ่งริม ติดตั้งโคมไฟฟูาขนาดประมาณ 150 วัตต๑ จํานวน 31 ชุด และเดิน
ปูองกันตลิ่งริม
คลองซอยที่ 2 จาก กม. 27 ถึงสะพาน สายไฟฟูาแบบร๎อยทํอ พร๎อมตู๎ควบคุมขนาด 45 แอมป์ จํานวน 2 ชุด
คลองซอยที่ 2 จาก
ซอย 39
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต ตั้งจํายจากเงินรายได๎
กม. 27 ถึง
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน)
สะพานซอย 39

กองชําง

- ติดตั้งไฟฟูา เสาไฟฟูาปลายเดี่ยว
บริเวณริมเขื่อน ค.ส.ล. (ชุมชนวังทอง
ธานี)

กองชําง

- ติดตั้งเสาไฟฟูาเหล็กปลายเดี่ยวสูงประมาณ 6.00 เมตร พร๎อม
ติดตั้งโคมไฟฟูาขนาดประมาณ 150 วัตต๑ จํานวน 5 ชุด และเดิน
สายไฟฟูาแบบร๎อยทํอพร๎อมตู๎ควบคุม ขนาด 45 แอมป์ จํานวน 1 ชุด
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต ตั้งจํายจากเงินรายได๎
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน)

230,000

ริมเขื่อน
(ชุมชนวังทองธานี)

18

1.3 แนวทางการพัฒนาด๎านระบบการจราจร
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดการจราจร โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ ประเภท
คําปรับผู๎ทําผิดกฎหมายจราจรกํอนทั้งจํานวน หากมีความจําเป็นสามารถตั้ง
จํายจากรายได๎ประเภทอื่นตามความเหมาะสมและประหยัด ตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539
สําหรับจํายเป็น คําวัสดุ อุปกรณ๑ เครื่องหมายจราจรตําง ๆ เชํน ปูายห๎ามเข๎า
ปูายห๎ามจอด และปูายชนิดอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน ต๎นเสาปักแผํนปูาย
จราจร สีทาถนน รวมทั้งการจ๎างเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับกิจการนี้ ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานงบกลาง)

สถานที่
หน่วย พ.ศ.2557
ดาเนินการ ดาเนินการ
1,000,000 ในเขตเทศบาล สํานักปลัดฯ
เมืองคูคต

งบประมาณ

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดการจราจรภายในเขต
เทศบาลเมืองคูคต

19

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนาด๎านปูองกัน รักษา และสํงเสริมสุขภาพอนามัย
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาศักยภาพด๎าน
สาธารณสุข

- จํายเป็นคําใช๎จํายในการอบรมด๎านสาธารณสุขในกลุํมเสี่ยงตําง ๆ ใน
ด๎านสํงเสริมสุขภาพ คําวัสดุอุปกรณ๑ในการฝึกอบรม และคําใช๎จําย
อื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
2 โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ - จํายเป็นคําจัดอบรมให๎ความรู๎ และศึกษาดูงานให๎แกํ กลุํมเสี่ยงหรือ
ผู๎นําชุมชน จัดกิจกรรมปูองกันและควบคุมโรค ในชุมชน โรงเรียนในเขต
เทศบาล คําจัดซื้อเคมีภณ
ั ฑ๑ในงานปูองกันและควบคุมโรค คําจัดทํา
ปูายและเอกสารแผํนพับ คําตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลา และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
3 โครงการปูองกันและสํงเสริมคุณภาพ
ชีวติ ของสัตว๑ในเขตเทศบาล

- จัดซื้อยาวัคซีนและเวชภัณฑ๑ที่จําเป็นสําหรับสัตว๑ คําอาหารสําหรับ
สุนัข คําจ๎างเหมาทีมสัตวแพทย๑ เพื่อชํวยในการทําหมันสุนัขและแมว
คําตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ คําวัสดุอุปกรณ๑ที่จําเป็นใน
การจับสุนัข คําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑ในการปูองกันและควบคุมโรคระบาด
สัตว๑ คําปรับปรุงภูมิทศั น๑ของโรงเลี้ยงสุนัขในเขตเทศบาล คําจัดทํา
เอกสารประชาสัมพันธ๑เกี่ยวกับโรคติดตํอจากสัตว๑ คําจัดอบรมกลุํม
เสี่ยงหรือผู๎นําชุมชน และคําใช๎จํายอื่นที่จําเป็นในโครงการ ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น)

งบประมาณ

พ.ศ.2557
สถานที่
หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

50,000

ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
เมืองคูคต

400,000

ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
เมืองคูคต

400,000

ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
เมืองคูคต

20

21
2.1 แนวทางการพัฒนาด๎านปูองกัน รักษา และสํงเสริมสุขภาพอนามัย
โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการยกระดับมาตรฐานด๎าน
สุขาภิบาลเทศบาลเมืองคูคต

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

พ.ศ.2557
สถานที่
หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

- จํายเป็นคําอบรม การออกร๎านอาหารสําหรับผู๎ประกอบการร๎าน
จําหนํายอาหารและหาบเรํแผงลอย คําจัดซื้อน้ํายาโคลิฟอร๑มแบคทีเรีย
คําจัดซื้อน้ํายาตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในน้ําและอาหาร คําจัดซื้อ
น้ํายาตรวจคุณภาพน้ําประปา คําจัดทําปูายร๎านอาหารสะอาด รสชาติ
อรํอย คําจัดทําชุดกันเปื้อน คําตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ราชการและคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น)

200,000

ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
เมืองคูคต

5 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน - จํายเป็นเงินสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
โดยจัดสรรเป็นคําดําเนินงานของ อสม. ในเขตเทศบาล ชุมชนละ
15,000 บาท จํานวน 30 ชุมชน โดยให๎ อสม. ดําเนินการใน 3 กลุํม
กิจกรรม ได๎แกํ การพัฒนาศักยภาพด๎านสาธารณสุข การแก๎ไขปัญหา
สาธารณสุขในเรื่องตําง ๆ และการจัดบริการสุขภาพเบื้องต๎นในศูนย๑
สาธารณสุข มูลฐานชุมชน ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
6 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
- จัดการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุขเกํา
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
และใหมํ ให๎ครบตามหลักสูตร คําวัสดุอุปกรณ๑ในการฝึกอบรม และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

450,000

ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
เมืองคูคต

1,200,000

ในและนอก กองสาธารณสุขฯ
เขตเทศบาล
เมืองคูคต

2.1 แนวทางการพัฒนาด๎านปูองกัน รักษา และสํงเสริมสุขภาพอนามัย
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

พ.ศ.2557
สถานที่
หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ

7 โครงการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุในเขต - จํายเป็นคําจัดอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกชมรม ผู๎สูงวัยในเขต
เทศบาล
เทศบาล คําจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ , กิจกรรมธรรม
สัญจร , คําตอบแทนวิทยากร , กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปี , ตรวจ
สายตา , ตรวจสุขภาพชํองปาก , กิจกรรมสอนดนตรีนาฏศิลป์ไทย และ
กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพด๎านอื่น ๆ เป็นต๎น คําวัสดุอุปกรณ๑ในการจัด
กิจกรรม และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น)

1,000,000

ในและนอก กองสาธารณสุขฯ
เขตเทศบาล
เมืองคูคต

8 โครงการกํอสร๎างสถานพักฟื้นสุนัข
จรจัด พร๎อมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑

200,000

สํานักงาน กองสาธารณสุขฯ
เทศบาลเมือง
คูคต

500,000

ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
คูคต

- กํอสร๎างอาคารสถานพักฟื้นสุนัขจรจัด โดยดําเนินการกํอสร๎างอาคาร
โรงเลี้ยงสุนัขโครงเหล็ก 1 ชั้น ขนาดกว๎างประมาณ 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 20 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต)
และคําวัสดุอุปกรณ๑ที่จําเป็นในการดําเนินงาน ตั้งจํายจากเงินรายได๎
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น)
9 โครงการจัดกิจกรรมผู๎สูงอายุ คนพิการ - จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมสําหรับผู๎สูงอายุในชุมชนในเขต
และผู๎ด๎อยโอกาส
เทศบาล คําใช๎จํายในการจัดอบรมและจัดกิจกรรมสําหรับผู๎สูงอายุ เชํน
กิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมฟังเทศฟังธรรม และ
คําใช๎จํายอื่นที่จําเป็นในโครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎใน
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความ
เข๎มแข็งชุมชน)

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

กองสวัสดิการ
สังคม
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2.1 แนวทางการพัฒนาด๎านปูองกัน รักษา และสํงเสริมสุขภาพอนามัย
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

10 โครงการกีฬาสุขภาพดีสามัคคีต๎านยา จํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการกีฬาสุขภาพดีสามัคคีต๎านยาเสพติด ดังนี้
เสพติด
1) จัดสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน - จัดสํงนักกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง เซปัคตะกร๎อ วอลเลย๑บอล
กับหนํวยงานของรัฐหรือองค๑กรเอกชน เข๎ารํวมการแขํงขันในองค๑กรตําง ๆ เป็นคําเสื้อ-กางเกงกีฬา คําอาหาร
เครื่องดื่ม คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎
(ปรากฎในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและ
สนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)
2) สนับสนุนสํงเสริมกิจกรรมลาน
- จัดกิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑กีฬาชนิดตําง ๆ ที่จําเป็นและเหมาะสม
กีฬาตํอต๎านยาเสพติด
ให๎แกํชุมชนในเขตเทศบาล เชํน ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย๑บอล เปตอง
ตะกร๎อ แบดมินตัน หมากรุก หมากฮอส และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นใน
โครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)
3) จัดการแขํงขันกีฬาระหวํางชุมชน/
หมูํบา๎ น

- จํายเป็นคําพิธเี ปิด-ปิดการแขํงขัน คําเชําและคําปรับปรุงสนามแขํงขัน
อุปกรณ๑กีฬา ปูายผ๎าแพร ถ๎วยรางวัล เหรียญรางวัล เงินรางวัล เสื้อกางเกงนักกีฬา ของที่ระลึก คําอาหารเลี้ยงนักกีฬา คําอาหารและ
เครื่องดื่ม และคําใช๎จํายอื่นที่จําเป็นในโครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎
(ปรากฎในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและ
สนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)

11 โครงการสนับสนุนการออกกําลังกาย
ให๎แกํชุมชน
- จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ๎ง - จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ๎งให๎กับชุมชนกรมทหารตํอสู๎
ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาล (ชุมชน
อากาศยาน ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสร๎างความ
กรมทหารตํอสู๎อากาศยาน)
เข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)

งบประมาณ

พ.ศ.2557
สถานที่
หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

20,000

ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
คูคต

กองสวัสดิการ
สังคม

100,000

"

"

2,000,000

"

"

250,000

ชุมชนกรม
ทหารตํอสู๎
อากาศยาน

กองสวัสดิการ
สังคม

2.1 แนวทางการพัฒนาด๎านปูองกัน รักษา และสํงเสริมสุขภาพอนามัย
โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
เยาวชนศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองคูคต

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

พ.ศ.2557
สถานที่
หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

ดําเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเยาวชนศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ดังนี้

1. จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมทันตสุขภาพ
1) จัดกิจกรรมทันตสุขภาพโดยเคลือบ - จํายเป็นคําวัสดุฟลู ออไรด๑เจล คําถาดเคลือบฟูลออไรด๑ คําวัสดุ
ฟูลออไรด๑ให๎นักเรียนศูนย๑ฯ (2 ศูนย๑) ทันตกรรม คําตอบแทนผู๎ปฏิบตั ิงาน คําวัสดุในการจัดทําเอกสาร และ
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง สื่อ คําใช๎สอยและคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ ตั้งจํายจากเงิน
คูคต
รายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
2. จํายเป็นคําใช๎จํายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อใช๎
จํายในการดําเนินการ ดังนี้
2) จัดหาอาหารกลางวันให๎นักเรียน - จํายเป็นคําจ๎างเหมาจัดหาอาหารกลางวันให๎เด็กศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดประยูรธรรมาราม วัดประยูรธรรมาราม จํานวน 160 คน คนละ 20 บาท เป็นจํานวน 280
วัน ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาท๎องถิ่น จํานวน
751,000 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น” และตั้งจํายจากเงินรายได๎ จํานวน
145,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

30,000

ศูนย๑พฒ
ั นาฯ
วัดประยูรฯ
วังทองธานี
และโรงเรียน
อนุบาลฯ

กองการศึกษา

896,000

ศูนย๑พฒ
ั นาฯ
วัดประยูรฯ

"
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2.1 แนวทางการพัฒนาด๎านปูองกัน รักษา และสํงเสริมสุขภาพอนามัย
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557
สถานที่
หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

- จํายเป็นคําจ๎างเหมาจัดหาอาหารกลางวันให๎เด็กศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก ที่
2 (วังทองธานี) จํานวน 60 คน คนละ 20 บาท เป็นจํานวน 280 วัน
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาท๎องถิ่น “ทั้งนี้ จะเบิกจําย
ตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ” (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

336,000

ศูนย๑พฒ
ั นาฯ
วังทองธานี

กองการศึกษา

4) จัดหาอาหารเสริม (นม) สําหรับ
- จํายเป็นคําอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต เมืองคูคต 2 แหํง ดังนี้
1) ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดประยูรธรรมาราม เป็นเงิน 314,000 บาท
2) ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กวังทองธานี เป็นเงิน 118,000 บาท
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาท๎องถิ่น “ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอ
เมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ” ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจําย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

432,000

ศูนย๑พฒ
ั นาฯ
วัดประยูรฯ
และวังทองธานี

"

12 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
(ตํอ) เยาวชนศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองคูคต
3) จัดหาอาหารกลางวันให๎นักเรียน
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก ที่ 2 (วังทองธานี)

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

2.1 แนวทางการพัฒนาด๎านปูองกัน รักษา และสํงเสริมสุขภาพอนามัย
โครงการ/กิจกรรม

13 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองคูคต

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

- จํายเป็นคําอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนภายในเขตเทศบาล
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจําย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได๎แกํ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
คูคต ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาท๎องถิ่น “ทั้งนี้ จะ
เบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ”
ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลง
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และตั้งจํายจากเงินรายได๎
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

164,000

พ.ศ.2557
สถานที่
หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลเมือง
คูคต

กองการศึกษา
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2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

1 โครงการอนุรักษ๑วฒ
ั นธรรมและประเพณี จํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการอนุรักษ๑วฒ
ั นธรรมและประเพณีไทยดังนี้
1) จัดกิจกรรมวันผู๎สูงอายุและ
- จํายเป็นคําปัจจัยถวายพระ คําเครื่องไทยธรรม ดอกไม๎ธปู เทียน
ประเพณีสงกรานต๑
ภัตตาหารถวายพระ คําจ๎างเหมาประดับตกแตํงรถ นางสงกรานต๑
ประจําปี พร๎อมขบวนแหํ คําสนับสนุนและคําจ๎างเหมาจัดรถบุปผาชาติ
พร๎อมขบวนแหํศิลปะการแสดงท๎องถิ่น คําใช๎จํายในการประกวดนาง
สงกรานต๑ ผู๎สูงอายุ คําจ๎างเหมาประดับตกแตํงสถานที่ คําตอบแทน คํา
เชําวัสดุไฟฟูาเครื่องเสียง คําการแสดงมหรสพ-ดนตรี คําเชําเครื่องแตํง
กายนางสงกรานต๑ – ผู๎เข๎ารํวมขบวนแหํ คําอาหาร – เครื่องดื่ม คํา
ของขวัญ ของรางวัล คําวัสดุอุปกรณ๑ตําง ๆ ที่ใช๎ในการดําเนินกิจกรรม
งานประเพณีสงกรานต๑ คําจ๎างมหรสพการแสดง และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่
จําเป็นในโครงการ
2) จัดกิจกรรมทําบุญวันขึ้นปีใหมํ

3) จัดกิจกรรมวันเข๎าพรรษา (ถวาย
เทียนพรรษา)

- จํายเป็นคําปัจจัยถวายพระ คําเครื่องไทยธรรม ดอกไม๎ธปู เทียน คํา
จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร คําอาหารถวายพระภิกษุ คําเชําวัสดุไฟฟูา
เครื่องเสียง คําประดับตกแตํงสถานที่ คําวัสดุอุปกรณ๑ในการตกแตํง
สถานที่ คําอาหาร–เครื่องดื่ม สําหรับคณะผู๎บริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล/พนักงาน/ลูกจ๎าง และคณะกรรมการชุมชน และประชาชนที่
รํวมงาน และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- จํายเป็นคําจ๎างเหมาจัดประดับตกแตํงต๎นเทียนประจําพรรษา และรถ
เชิญเทียนพรรษา พร๎อมขบวนแหํ ผ๎าอาบน้ําฝน เครื่องไทยธรรม เพื่อ
นําถวายให๎แกํวดั ในเขตเทศบาลเมืองคูคต คําอาหารและเครื่องดื่ม
สําหรับ ผู๎รํวมกิจกรรม คําตอบแทน และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นใน
โครงการ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

700,000

ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

กองการศึกษา

80,000

"

"

250,000

วัดในเขต
เทศบาลเมือง
คูคต

"

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่
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28
2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

1 โครงการอนุรักษ๑วฒ
ั นธรรมและประเพณี
(ตํอ) 4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม - จํายเป็นคําพาหนะ คําประดับตกแตํงสถานที่ คําอาหารและเครื่องดื่ม
ท๎องถิ่นแกํเด็กและเยาวชน
คําตอบแทน คํากิจกรรมนันทนาการกลุํมสัมพันธ๑ คําของขวัญของ
รางวัล คําวัสดุอุปกรณ๑ตําง ๆ ที่จําเป็นในโครงการ
5) จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
- จํายเป็นคําสนับสนุน คําจ๎างเหมาประดับตกแตํงสถานที่ ตกแตํง
กระทง และขบวนแหํกระทง และแหํกระทง คําจ๎างมหรสพการแสดง
คําตอบแทน คําประชาสัมพันธ๑ คําใช๎จํายในการประกวดกระทง นางนพ
มาศ หนูน๎อยนพมาศ คําตอบแทน คําของขวัญ-รางวัล คําพลุดอกไม๎ไฟ
คําเชําอุปกรณ๑ไฟฟูาเครื่องเสียง คําอาหาร-เครื่องดื่ม คําใช๎จําย
สาธารณูปโภคที่ใช๎ในงาน คําเชําเครื่องแตํงกาย และคําวัสดุอุปกรณ๑
อื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท๎องถิ่น)

งบประมาณ

200,000

700,000

สถานที่
ดาเนินการ
นอกเขต
เทศบาลเมือง
คูคต
ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

หน่วยดาเนินการ

กองการศึกษา

"

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการสํงเสริมกิจกรรมนันทนาการ
และกีฬา
1) จัดกิจกรรมการแขํงขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ๑ในจังหวัดปทุมธานี
2) จัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ

3) จัดกิจกรรมสอนดนตรี และ
นาฏศิลป์ไทย

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

ดําเนินการตามโครงการสํงเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา ดังนี้
- จํายเป็นคําวัสดุ–อุปกรณ๑ฝึกซ๎อมกีฬา คําชุดการแขํงขันกีฬาสากล
กีฬาพื้นบ๎าน คําตอบแทน คําอาหารและเครื่องดื่ม คําเครื่องเวชภัณฑ๑
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- จํายเป็นคําประดับตกแตํงสถานที่ คําจัดกิจกรรมการแขํงขันเกมส๑
กิจกรรมนันทนาการ คํากิจกรรมการแสดง คําตอบแทน คําวัสดุอุปกรณ๑
ตําง ๆ ที่จําเป็นในโครงการ คําอาหารและเครื่องดื่ม คําของขวัญของ
รางวัล คําเชําอุปกรณ๑ไฟฟูาเครื่องเสียง คําเชําเวที และคําใช๎จํายอื่น ๆ
ที่จําเป็นในโครงการ
- จํายเป็นคําบํารุงสถานที่ คําบํารุงเครื่องดนตรีไทย/สากล คําเชํา
อุปกรณ๑ไฟฟูาและเครื่องเสียง คําใช๎จํายในพิธเี ปิด-ปิด คําตอบแทน
วิทยากร คําเชําชุดการ แสดง คําของขวัญของรางวัล คําเกียรติบตั ร
คําอาหารและเครื่องดื่ม คําวัสดุอุปกรณ๑ตําง ๆ ที่ใช๎ในการจัดงานและ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

50,000

600,000

500,000

นอกเขต
เทศบาลเมือง
คูคต
ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

กองการศึกษา

โรงเรียนมัธยม
สังคีตวิทยา
กรุงเทพฯ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

29

30
2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการสํงเสริมความรู๎ทางการศึกษา
1) จัดกิจกรรมเข๎าคํายอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

ดําเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
- จํายเป็นคําจ๎างเหมายานพาหนะ คําเชําที่พกั คําสถานที่จัดอบรม
คําประดับตกแตํงสถานที่อบรม คําจัดกิจกรรมรณรงค๑ กิจกรรม
นันทนาการ คําวัสดุอุปกรณ๑ คําเอกสาร คําตอบแทน คําอาหารและ
เครื่องดื่ม คําของขวัญของรางวัล และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นใน
โครงการ
2) จัดกิจกรรมเข๎าคํายตํอต๎านยาเสพติด - จํายเป็นคําจ๎างเหมายานพาหนะ คําเชําที่พกั คําประดับตกแตํง
สถานที่อบรม คําวัสดุอุปกรณ๑ คําเอกสาร คําตอบแทน คําจัดกิจกรรม
นันทนาการกลุํมสัมพันธ๑ คําอาหารเครื่องดื่ม คําของขวัญของรางวัล
และคําใช๎จําย อื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ
3) จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาค - จํายเป็นคําเครื่องแตํงกาย คําวัสดุอุปกรณ๑ในการบรรพชา คําเครื่อง
ฤดูร๎อน
ไทยธรรม ดอกไม๎ ธูปเทียน คําจ๎างเหมาแสดงมหรสพ คําเอกสาร คําเชํา
อุปกรณ๑ไฟฟูาเครื่องเสียง คําตอบแทน คําประชาสัมพันธ๑ คําอาหารเครื่องดื่ม และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ
4) จัดกิจกรรมวันอนุรักษ๑มรดกไทย
- จํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ๑ในการทําวารสาร เอกสาร คําวัสดุตกแตํง
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
สถานที่ คําอาหารและเครื่องดื่ม คําจ๎างเหมาสาธิตและทําอาหาร คําจ๎าง
เหมาสาธิตและทําปุ๋ยหมักชีวภาพ คําตอบแทน และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่
จําเป็นในโครงการ
5) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ - จํายเป็นคําเอกสาร คําตอบแทน คําอาหารวําง คําอาหารและ
ของบุคลากรทางการศึกษา
เครื่องดื่ม คํายานพาหนะในการเดินทาง คําเชํา ที่พกั คําวัสดุอุปกรณ๑
ประดับตกแตํงสถานที่ในการฝึกอบรม คําวิทยากร คําของขวัญของ
รางวัล คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

250,000

นอกเขต
เทศบาลเมือง
คูคต

กองการศึกษา

200,000

"

"

250,000

วัดในเขต
เทศบาลเมือง
คูคต

"

100,000

นอกเขต
เทศบาลเมือง
คูคต

"

200,000

"

"

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

3 โครงการสํงเสริมความรู๎ทางการศึกษา
(ตํอ) 6) จัดกิจกรรมเรียนรู๎อนุสรณ๑สถาน
- จํายเป็นคําวัสดุ อุปกรณ๑ คําพาหนะ ในการเดินทาง คําอาหารวําง
แหํงชาติ ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก (2 ศูนย๑) คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม คําอาหารและเครื่องดื่ม คําตอบแทน
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต วิทยากร และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ
7) จัดกิจกรรมในวันสําคัญตํางๆ ของ
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก ( 2 ศูนย๑ ) และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต
- วันพํอแหํงชาติ
- วันปีใหมํ
- วันไหว๎ครู

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

68,000

อนุสรณ๑สถาน
แหํงชาติ

กองการศึกษา

- จํายเป็นคําวัสดุตกแตํงสถานที่ คําอาหารวําง คําใช๎จํายในการจัด
กิจกรรม อาหารและเครื่องดื่ม คําเอกสาร คําตอบแทน คําของขวัญ
ของรางวัล คําเอกสาร และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ

270,000

ศูนย๑พฒ
ั นาฯ
วัดประยูรฯ ,
วังทองธานี
และ โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลฯ

"

- จํายเป็นคําตกแตํงสถานที่ คําตอบแทนวิทยากร คําอาหารและ
เครื่องดื่ม คําอาหารวําง คําพาหนะในการเดินทาง คําของที่ระลึก คํา
เอกสาร อุปกรณ๑ในการเดินทางและคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- จํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ๑ สถานที่อบรม วิทยากร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําเชําที่พกั คําพาหนะในการเดินทาง คําจัดกิจกรรม คํา
เอกสาร คําของขวัญของรางวัล คําดําเนินการกิจกรรมเพื่อการบริโภค
และสํงเสริมสุขภาพ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัย
เรียนและประถมศึกษา)

68,000

นอกเขต
เทศบาลเมือง
คูคต
ศูนย๑พฒ
ั นาฯ
วัดประยูรฯ
,วังทองธานี

"

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

- วันคัดเลือกผู๎ปกครองเครือขํายและ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย๑ฯ

- วันแมํแหํงชาติ
8) จัดกิจกรรมธรรมะสัญจรศูนย๑พฒ
ั นา
เด็กเล็ก (2 ศูนย๑) และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองคูคต
9) จัดกิจกรรมอบรมเสริมความรู๎เพื่อ
การบริโภคและสํงเสริมสุขภาพ (ศูนย๑
เด็กเล็กอํอนหวาน)

60,000

"
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2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

4 โครงการจํายเงินอุดหนุนให๎แกํโรงเรียน - จํายเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาให๎แกํโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพฯ ตามหนังสือที่ ศธ. 04234.19/142 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ๑
2557 เพื่อใช๎จํายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการ
อํานและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
5 โครงการจํายเงินอุดหนุนให๎แกํสภา
- จํายเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอลําลูกกา สําหรับจํายเป็น
วัฒนธรรมอําเภอลําลูกกา
คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
(จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานวันอนุรักษ๑มรดกไทย ตั้ง
พระเทพรัตนราชสุดาฯ)
จํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา)
6 โครงการจํายเงินอุดหนุนให๎แกํเทศบาล - จํายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลเจ๎าภาพจัดการแขํงขันกีฬาเทศบาลใน
(เจ๎าภาพจัดการแขํงขันกีฬาเทศบาล จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช๎จํายในโครงการแขํงขันกีฬาพนักงานเทศบาล
สัมพันธ๑ประจําปี)
สัมพันธ๑ระหวํางเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี ประจําปี 2558จะ
ดําเนินการได๎ตํอเมื่อได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับจังหวัด ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8
มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจํายและการใช๎จําย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตั้งจําย
จากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

200,000

โรงเรียนมัธยม
สังคีตวิทยา
กรุงเทพฯ

กองการศึกษา

100,000

ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

กองการศึกษา

100,000

นอกเขต
เทศบาลเมือง
คูคต

กองการศึกษา

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการจํายเงินอุดหนุนให๎แกํองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
(เจ๎าภาพจัดการแขํงขันกีฬานักเรียน
ท๎องถิ่น)
8 โครงการจํายเงินอุดหนุนให๎แกํมัสยิด
อิบาดุรเราะห๑มาน
(โครงการอบรมจริยธรรมอิสลามภาค
ฤดูร๎อน)
9 โครงการงานมหกรรมจัดการศึกษา
ท๎องถิ่น ระดับภาคกลาง

10 โครงการงานมหกรรมจัดการศึกษา
ท๎องถิ่น ระดับประเทศ

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

- จํายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลเจ๎าภาพจัดการแขํงขันกีฬานักเรียน
ท๎องถิ่น เพื่อใช๎จํายในโครงการแขํงขันกีฬานักเรียนองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นแหํงประเทศไทยประจําปี 2558 ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
- จํายเป็นเงินอุดหนุนสถาบันการศึกษา อิบาดุรเราะห๑มาน ตามหนังสือ
ที่ อบด.พิเศษ/2557 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2557 เพื่อใช๎จํายในการดําเนิน
โครงการอบรมจริยธรรมอิสลามภาคฤดูร๎อน ตั้งจํายจากเงินรายได๎
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
- จํายเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุ อุปกรณ๑ คําพาหนะในการเดินทางดูงาน
จัดนิทรรศการ จัดการแสดง เครื่องแตํงกาย คําเอกสาร คําอาหาร
เครื่องดื่ม คําของขวัญของรางวัล กิจกรรม และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็น
ในโครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- จํายเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุ อุปกรณ๑ คําพาหนะในการเดินทางดูงาน
จัดนิทรรศการ จัดการแสดง เครื่องแตํงกาย คําเอกสาร คําอาหาร
เครื่องดื่ม คําของขวัญของรางวัล กิจกรรม และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็น
ในโครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

20,000

60,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

เทศบาล
กองการศึกษา
เจ๎าภาพจัดการ
แขํงขันกีฬา
นักเรียนท๎องถิ่น
มัสยิดอิบาดุร กองการศึกษา
เราะห๑มาน

50,000

นอกเขต
เทศบาลเมือง
คูคต

กองการศึกษา

80,000

นอกเขต
เทศบาลเมือง
คูคต

กองการศึกษา
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2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

11 โครงการจํายเงินอุดหนุนให๎แกํโรงเรียน ดําเนินการจํายเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาให๎แกํโรงเรียนวัดลาดสนุํน
วัดลาดสนุํน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจําย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อใช๎จํายในการดําเนินการ ดังนี้
1) จัดหาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน - จัดหาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ด๎านการศึกษาท๎องถิ่น “ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจาก
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ” (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
2) จัดหาอาหารเสริม (นม) สําหรับ
- จัดหาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียน ตั้งจํายจากเงินอุดหนุน
นักเรียน
ทั่วไปด๎านการศึกษาท๎องถิ่น “ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรร
จากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ” ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎าน
การศึกษาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 และตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
วัดลาดสนุํน

4,452,000

2,026,000

หน่วยดาเนินการ
กองการศึกษา

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

12 โครงการจํายเงินอุดหนุนให๎แกํโรงเรียน ดําเนินการจํายเงินอุดหนุนให๎แกํโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม ดังนี้
วัดประยูรธรรมาราม
1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจําย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อใช๎จํายในการดําเนินการ ดังนี้
1) จัดหาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน - จัดหาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ด๎านการศึกษาท๎องถิ่น “ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจาก
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ” (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
2) จัดหาอาหารเสริม (นม) สําหรับ
- จัดหาอาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียน ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
นักเรียน
ด๎านการศึกษาท๎องถิ่น “ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจาก
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ” หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และตั้ง
จํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัย
เรียนและประถมศึกษา)
2. จํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
3) จัดกิจกรรมเข๎าคํายอบรมคุณธรรม - จัดกิจกรรมเข๎าคํายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตั้งจํายจากเงินรายได๎
จริยธรรม
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
4) กิจกรรมเข๎าคํายวิทยาศาสตร๑
- จัดกิจกรรมเข๎าคํายวิทยาศาสตร๑ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
วัดประยูรฯ

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

กองการศึกษา

2,048,000

932,000

20,000
50,000
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2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

13 โครงการจํายเงินอุดหนุนให๎แกํโรงเรียน ดําเนินการจํายเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาให๎แกํโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ
วัดโพสพผลเจริญ
ดังนี้
1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจําย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อใช๎จํายในการดําเนินการดังนี้
1) จัดหาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน - จัดหาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ด๎านการศึกษาท๎องถิ่น “ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจาก
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ” (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
2) จัดหาอาหารเสริม (นม) สําหรับ
- จัดหาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียน ตั้งจํายจากเงินอุดหนุน
นักเรียน
ทั่วไปด๎านการศึกษาท๎องถิ่น “ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรร
จากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ” หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษา
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัย
เรียนและประถมศึกษา)
2. จํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการ ดังนี้
3) จัดกิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรมนักเรียน - จัดกิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้ง
จํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียนวัด
โพสพผลเจริญ

1,728,000

787,000

60,000

หน่วยดาเนินการ
กองการศึกษา

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

14 โครงการงานมหกรรมจัดการศึกษา
ท๎องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
1) สนับสนุนงบประมาณเทศบาล
เจ๎าภาพเพื่อจัดงานวันวิชาการท๎องถิ่น
จังหวัดปทุมธานี

ดําเนินการตามโครงการงานมหกรรมจัดการศึกษาท๎องถิ่น จังหวัด
ปทุมธานี ดังนี้
- จํายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลเจ๎าภาพการจัดงานวิชาการ จัด
การศึกษาท๎องถิ่น จังหวัดปทุมธานี เพื่อจัดงานวิชาการท๎องถิ่นจังหวัด
ปทุมธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จะดําเนินการได๎ตํอเมื่อ
ได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ
ให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับจังหวัด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม
2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจํายและการใช๎จํายงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตั้งจํายจากเงินรายได๎
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

2) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัด
การศึกษาท๎องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

- จํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ๑ คําเอกสาร คํายานพาหนะในการเดินทางดู
งาน จัดนิทรรศการ จัดการแสดง คําเครื่องแตํงกาย คําเอกสาร
คําอาหารเครื่องดื่ม คําของขวัญของรางวัล กิจกรรม คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่
จําเป็นในโครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

10,000

นอกเขต
เทศบาลเมือง
คูคต

กองการศึกษา

25,000

"

"

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

37

38
2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

15 โครงการสํงเสริมกิจกรรมนันทนาการ
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก และโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองคูคต
1) จัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก (2 ศูนย๑) และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต
2) จัดกิจกรรมเสริมสร๎างเศรษฐกิจ
พอเพียง (2 ศูนย๑)

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

ดําเนินการตามโครงการสํงเสริมกิจกรรมนันทนาการ ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองคูคต และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ดังนี้

- จํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ๑ คําอบรมดูงาน อาหารวําง เครื่องดื่ม คํา
พาหนะในการเดินทาง คําจ๎างเหมา คําตอบแทน คําอาหารและ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- จํายเป็นคําวัสดุ อุปกรณ๑ คําอบรมดูงาน อาหารวําง เครื่องดื่ม คํา
พาหนะในการเดินทาง คําจ๎างเหมา คําตอบแทน คําอาหาร และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ
3) จัดกิจกรรมเปิด–ปิดภาคการศึกษา - จํายเป็นคําวัสดุตกแตํงสถานที่ คําอาหารวําง คําใช๎จํายในการจัด
ของศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ (2 ศูนย๑) และ กิจกรรม คําอาหารและเครื่องดื่ม คําตอบแทน คําของรางวัล คําเอกสาร
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ
1) ปฐมนิเทศ
2) ปัจฉิมนิเทศ
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัย
เรียนและประถมศึกษา)

270,000

45,000

100,000

นอกเขต
กองการศึกษา
เทศบาลเมือง
คูคต
ศูนย๑พฒ
ั นาฯ
"
วัดประยูรฯ ,
วังทองธานี
ศูนย๑พฒ
ั นาฯ
"
วัดประยูรฯ ,
วังทองธานี และ
โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
เมืองคูคต

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

16 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหาร ดําเนินการจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา(ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก2 ศูนย๑) สถานศึกษา ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต 2 ศูนย๑ ดังนี้
1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1867
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย
1) คําใช๎จํายในการพัฒนาครูผู๎ดูแลเด็ก - จํายเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาครูผู๎ดูแลเด็กเล็ก จํานวน 8 คน คนละ
เล็ก
2,000 บาท
2. ตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0893.3/ว 1506
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 โดย
2) คําวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก
- จํายเป็นคําสนับสนุนศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก เป็นคําวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก
อัตราเด็กคนละ 600 บาท/ปี
3) คําพาหนะนําสํงเด็กไป
- จํายเป็นคําสนับสนุนศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก เป็นคําพาหนะนําสํงเด็กไป
สถานพยาบาล
สถานพยาบาล อัตราเด็กคนละ 10 บาท/ปี
3. ตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุดที่ มท
0893.3/ว 325 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ๑ 2556 โดย
4) คําจัดการเรียนการสอนนักเรียน
- จํายเป็นคําสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ทั่วไปของโรงเรียน คําสื่อและอุปกรณ๑การเรียนการสอน คําจ๎างเหมา
บริการ คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ คําครุภณ
ั ฑ๑ คําปรับปรุงซํอมแซม
อาคารเรียน และอาคารประกอบ อัตราเด็กคนละ 1,700 บาท/ปี
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาท๎องถิ่น “ทั้งนี้ จะเบิกจําย
ตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ” (ปรากฎ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

16,000

นอกเขต
เทศบาลฯ

กองการศึกษา

126,000

ศูนย๑วัดประยูรฯ

"

3,000

วังทองธานี
ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

"

374,000

ศูนย๑พฒ
ั นาฯ
วัดประยูรฯ ,
วังทองธานี

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

"

39

40
2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

17 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหาร ดําเนินการจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทํา
เมืองคูคต)

โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลเมือง
คูคต

งบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้

1) จัดหาอาหารกลางวันให๎นักเรียน

- จํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ๑ในการจัดทําอาหารกลางวันให๎เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต จํานวน 90 คน คนละ 20 บาท เป็น
จํานวน 200 วัน
- จํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ๑ ครุภณ
ั ฑ๑ในการพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองคูคต
- จํายเป็นคําวัสดุ อุปกรณ๑ ครุภณ
ั ฑ๑ ในการพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองคูคต
- จํายเป็นคําเอกสาร คําตอบแทน คําอาหารวําง คําอาหารและ
เครื่องดื่ม คํายานพาหนะในการเดินทาง คําวัสดุอุปกรณ๑ คําตอบแทน
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ

360,000

- จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน
5) จัดฝึกอบรมครูและบุคลากร
6 คน คนละ 3,000 บาท
ทางการศึกษา
6) จัดหาระบบ Asymmetric Digital - จํายเป็นคําใช๎จํายในการเชื่อมตํออินเตอร๑เน็ทความเร็วสูงของ
Subscriber Line ADSL
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต ในระบบ Asymmetric Digital
Subscriber Line ADSL
7) จัดหาระบบ Wireless Fideity
- จํายเป็นคําใช๎จํายในการเชื่อมตํออินเตอร๑เน็ทความเร็วสูงของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต ในระบบ Wireless Fidelity : Wifi
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัย
เรียนและประถมศึกษา)

18,000

2) จัดหาแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน
3) จัดหาวัสดุ/อุปกรณ๑ ครุภณ
ั ฑ๑ใช๎
ภายในห๎องสมุด
4) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

สถานที่
ดาเนินการ

50,000
100,000
20,000

10,000

8,000

หน่วยดาเนินการ
กองการศึกษา

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

18 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) คําจัดการเรียนการสอน
2) คําหนังสือเรียนให๎เด็กนักเรียน
3) คําอุปกรณ๑การเรียน
4) คําเครื่องแบบนักเรียน
5) คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- จํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองคูคต ดังนี้
1) คําจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ให๎เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลฯ จํานวน 90 คน คนละ 1,700 บาท ตํอปี
2) คําหนังสือเรียนให๎เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ จํานวน 90
คน ๆ ละ 200 บาท ตํอปี
3) คําอุปกรณ๑การเรียนให๎เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
จํานวน 90 คน ๆ ละ 200 บาท ตํอปี
4) คําเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ จํานวน 90 คน ๆ ละ 300 บาท ตํอปี

5) คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลฯ จํานวน 90 คน คนละ 430 บาท ตํอปี
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัย
เรียนและประถมศึกษา)
ดําเนินการปรับปรุงอาคารศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กทั้งสองศูนย๑ ดังนี้

19 โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมื
คต นย๑พฒ
1) ปรับปรุองงคู
อาคารศู
ั นาเด็กเล็ก - ติดตั้งกล๎องวงจรปิด CCTV พร๎อมอุปกรณ๑ครบชุด จํานวน 8 จุด
ศูนย๑ที่ 1 วัดประยูรธรรมาราม
บริเวณรอบศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ

- ปรับปรุงตํอเติมอาคารศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต (วัดประยูรธรร
มาราม) โดยดําเนินการตํอเติมราวบันไดสแตนเลส ตํอเติมปรับปรุงระเบียงชั้น
2 เป็นห๎องเรียน พร๎อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งมิเตอร๑น้ําและเดินทํอ
ประปาใหมํ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองคูคต)

งบประมาณ

153,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลเมือง
คูคต

กองการศึกษา

ศูนย๑พฒ
ั นา
เด็กเล็ก
วัดประยูรฯ

กองการศึกษา

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

18,000
9,000
27,000
39,000

150,000
279,000
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2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

19 โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
(ตํอ) ประสิทธิภาพศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมื
คต นย๑พฒ
2) ปรับปรุองงคู
อาคารศู
ั นาเด็กเล็ก
ศูนย๑ที่ 2 วังทองธานี

20 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น๑บริเวณ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต

สถานที่
ดาเนินการ

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

- ปรับปรุงศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต ศูนย๑ที่ 2 (วังทองธานี)
โดยดําเนินการปูพื้นยางสังเคราะห๑สนามเด็กเลํน เพนท๑รั้วด๎านหน๎า
ศูนย๑ฯ และตํอเติม/ตกแตํงเวทีการแสดง และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็น
(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองคูคต)
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัย
เรียนและประถมศึกษา )
- ปรับปรุงภูมิทศั น๑บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต โดย
ดําเนินการกํอสร๎างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร๎อมประตูสแตนเลสทางเข๎า ออก จํานวน 2 บาน, กํอสร๎างเสาธงชาติ พร๎อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก,
กํอสร๎างอาคารซุ๎มพักคอยผู๎ปกครอง, กํอสร๎างรางรับน้ําฝนสแตนเลส
อาคารเรียนอนุบาล, กํอสร๎างสนามเด็กเลํนพร๎อมเครื่องเลํนสนาม,
กํอสร๎างฐานพร๎อมองค๑พระด๎านทางเข๎าโรงเรียน และกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว๎างประมาณ 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาวประมาณ 139.00 เมตร พร๎อมทํอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 0.60 เมตร บํอพักน้ํา และผิวจราจรรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณโรงเรียนอนุบาล (รายละเอียดตาม
แบบแปลน ของเทศบาลเมืองคูคต) ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )

373,000

ศูนย๑พฒ
ั นา
เด็กเล็ก
วังทองธานี

กองการศึกษา

4,200,000

โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลเมือง
คูคต

กองการศึกษา

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

21 โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ใน
ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต
1) ศูนย๑ฯ ที่ 1 วัดประยูรธรรมาราม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ดําเนินการจัดซื้อจัดทําครุภณ
ั ฑ๑ในการปฏิบตั ิงานสําหรับศูนย๑พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองคูคต 2 แหํง ดังนี้
1. ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดประยูรธรรมาราม รายการดังนี้
1) โต๏ะพับอเนกประสงค๑ จํานวน 15 ตัว
2) ตู๎เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน จํานวน 5 ตู๎
3) ขาไมล๑สั้น จํานวน 2 ตัว
4) ขาไมล๑สูง จํานวน 2 ตัว
5) เครื่องปรับอากาศขนาดไมํน๎อยกวํา 48,000BTU จํานวน 1 เครื่อง
6) โทรศัพท๑ จํานวน 1 เครื่อง
7) กล๎องถํายรูปดิจิตอล ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 12 ล๎านพิกเซล จํานวน 1 กล๎อง

8) เครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๎ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4 core) ที่
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมํน๎อยกวํา 2.2 GHz จํานวน 1 หนํวย

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

กองการศึกษา

30,000
25,000
3,000
7,000
60,000
5,000
6,000
25,000

ศูนย๑พฒ
ั นาฯ
วัดประยูรฯ

- มีหนํวยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวํา ขนาดไมํนอ๎ ยกวํา 4 GB

- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 750 GB
จํานวน 1 หนํวย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวํา จํานวน 1 หนํวย
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-Fi (802.11b/g/n) และBluetooth
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2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

21 โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ใน
(ตํอ) ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต
1) ศูนย๑ฯ ที่ 1 วัดประยูรธรรมาราม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ
กองการศึกษา

9) ลําโพง พร๎อมติดตั้งภายในอาคารและโดยรอบ จํานวน 8 ตัว
10) จานเคเบิ้ล พร๎อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด
11) โทรโขํง จํานวน 3 ตัว
12) หม๎อต๎มน้ําร๎อนสแตนเลส จํานวน 1 ถัง
13) เครื่องซักผ๎า จํานวน 1 เครื่อง
14) เตาแก๏สสแตนเลส แบบ 2 หัว จํานวน 1 ชุด
15) พรมปูพื้น จํานวน 3 ผืน
16) หม๎อก๐วยเตี๋ยวสแตนเลส จํานวน 1 ใบ
17) คูลเลอร๑น้ําเย็นสแตนเลส จํานวน 1 ใบ
18) เครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด
A3 จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ๑รํางไมํน๎อยกวํา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ๑รํางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมํน๎อย
กวํา 30 หน๎าตํอนาที หรือ 10.2 ภาพตํอนาที
- มีความเร็วในการพิมพ๑รํางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมํน๎อยกวํา
17 หน๎าตํอนาที หรือ 8.1 ภาพตํอนาที
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกวําจํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- สามารถใช๎ได๎กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาด
ใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 100 แผํน

16,000
20,000
6,000
15,000
25,000
10,000
60,000
7,500
5,000
8,500

ศูนย๑พฒ
ั นาฯ
วัดประยูรฯ

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

21 โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ใน
(ตํอ) ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต
2) ศูนย๑ฯ ที่ 1 วังทองธานี

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

2. ศูนย๑พฒ
ั นาเด็กเล็กวังทองธานี
1) เครื่องโทรสาร สํงเอกสารได๎ครั้งละ 20 แผํน จํานวน 1 เครื่อง
2) เครื่องเคลือบบัตร จํานวน 1 เครื่อง
3) เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมํน๎อยกวํา 53,000BTU จํานวน 1 เครื่อง
4) พัดลมโคจรติดผนัง จํานวน 7 ตัว
5) เครื่องเลํนวิทยุเทป ซีด/ี ดีวดี ี จํานวน 1 ชุด
6) โทรทัศน๑ LED ขนาดไมํน๎อยกวํา 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
7) กล๎องถํายรูปดิจิตอล ความละเอียดไมํนอ๎ ยกวํา 12 ล๎านพิกเซล จํานวน 1
กล๎อง

8) ลําโพงพร๎อมติดตั้งภายในอาคารและโดยรอบ จํานวน 4 ตัว
9) เครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ๑รํางไมํน๎อยกวํา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ๑รํางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมํน๎อย
กวํา 30 หน๎าตํอนาที หรือ 10.2 ภาพตํอนาที
- มีความเร็วในการพิมพ๑รํางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมํน๎อยกวํา 17
หน๎าตํอนาที หรือ 8.1 ภาพตํอนาที
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวํา
จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- สามารถใช๎ได๎กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสํ
กระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 100 แผํน

งบประมาณ

18,000
6,000
70,000
21,000
8,500
18,000
6,000

สถานที่
ดาเนินการ

ศูนย๑พฒ
ั นาฯ
วังทองธานี

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

กองการศึกษา

8,000
8,500
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2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

21 โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ในศูนย๑
(ตํอ) พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต
2) ศูนย๑ฯ ที่ 1 วังทองธานี

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

10) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร๑ ขนาดไมํน๎อยกวํา 2,000 ANSI
Lumens จํานวน 1 เครื่อง

22,000

11) จอรับภาพชนิดมอเตอร๑ไฟฟูาขนาดเส๎นทะแยงมุมไมํนอ๎ ยกวํา 150 นิ้ว
จํานวน 1 จอ

20,000

12) หม๎อต๎มน้ําร๎อนสแตนเลส จํานวน 1 ถัง
13) เครื่องซักผ๎า จํานวน 1 เครื่อง
14) คูลเลอร๑น้ําเย็นสแตนเลส จํานวน 1 ใบ
15) ชั้นคว่าํ ถาดสแตนเลส จํานวน 1 ชุด
16) บันไดสแตนเลสขนาดยาว จํานวน 1 ชุด
17) บันไดสแตนเลสขนาดสั้น จํานวน 1 ชุด

15,000
25,000
5,000
15,000
5,000
4,500
25,000

18) เครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๎ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมํน๎อยกวํา 2.2 GHz จํานวน 1 หนํวย
- มีหนํวยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวํา ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 GB
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล(Hard disk)ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 750GB จํานวน 1
หนํวย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวํา จํานวน 1 หนํวย
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกวํา จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-Fi (802.11b/g/n) และ Bluetooth
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

สถานที่
ดาเนินการ

ศูนย๑พฒ
ั นาฯ
วังทองธานี

หน่วยดาเนินการ

กองการศึกษา

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

22 โครงการเพิ่มศักยภาพโรงเรียนอนุบาล ดําเนินการจัดหาจัดหาจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎และวัสดุอุปกรณ๑อื่น ๆ
เทศบาลเมืองคูคต
สําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต
1) จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนโรงเรียน - จัดซื้อวัสดุการศึกษา คําสื่อและอุปกรณ๑การเรียนการสอน คําจ๎าง
อนุบาลเทศบาลฯ
เหมาบริการ คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ คําครุภณ
ั ฑ๑ และอื่น ๆ ที่
จําเป็นในโครงการ
2) จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎โรงเรียน
- จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎สําหรับการปฏิบตั ิงานสําหรับโรงเรียนอนุบาล
อนุบาลเทศบาลฯ
เทศบาลฯ ดังนี้
1) โต๏ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต กระจกใส พร๎อมเก๎าอี้หนังเทียม
จํานวน 12 ชุด
2) โต๏ะวางคอมพิวเตอร๑ จํานวน 4 ชุด
3) โต๏ะพับอเนกประสงค๑ จํานวน 15 ตัว
4) ตู๎เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน จํานวน 15 ตู๎
5) โพเดียมสแตนเลส จํานวน 2 ชุด
6) พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 10 ตัว
7) เครื่องถํายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 40 แผํนตํอนาที จํานวน 1 เครื่อง

8) เครื่องโทรสาร สํงเอกสารได๎ครั้งละ 20 แผํน จํานวน 1 เครื่อง
9) ชั้นไม๎สําหรับวางหนังสือพิมพ๑ จํานวน 2 ชั้น
10) เก๎าอี้พลาสติกมีพนักพิง จํานวน 150 ตัว
11) ตู๎เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 6 ตู๎
12) ตู๎เหล็ก 15 ลิ้นชัก จํานวน 6 ตู๎
13) เก๎าอี้บนุ วมขาชุบโครเมียม จํานวน 30 ตัว
14) ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด
15) ตู๎เหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู๎

งบประมาณ

102,000

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลเมือง
คูคต

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

กองการศึกษา

84,000
8,000
30,000
75,000
12,000
28,000
180,000
18,000
20,000
30,000
30,000
30,000
30,000
20,000
10,000

47

48
2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

22 โครงการเพิ่มศักยภาพโรงเรียนอนุบาล
(ตํอ) เทศบาลเมืองคูคต
2) จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎โรงเรียน
16) ชั้นวางรองเท๎านักเรียน จํานวน 1 ชุด
อนุบาลเทศบาลฯ
17) ชั้นเก็บของนักเรียนมีประตูไม๎เปิด – ปิด จํานวน 3 ชุด
18) บอร๑ดกรอบรูปลายไทยกระจกเลื่อน จํานวน 4 ชุด

19) กระดานไวท๑บอร๑ด จํานวน 3 ชุด
20) ติดตั้งมํานปรับแสงกันแดดภายในอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ
21) โต๏ะ – เก๎าอี้ สําหรับนักเรียนอนุบาล จํานวน 120 ชุด
22) ชั้นวางหนังสือ จํานวน 10 ชุด
23) ชั้นวางวารสาร จํานวน 2 ชุด
24) โต๏ะอํานหนังสือ จํานวน 5 ตัว
25) เก๎าอี้นั่ง จํานวน 50 ตัว
26) ตู๎เก็บ CD/สื่อประเภทไมํตีพมิ พ๑ จํานวน 1 ตู๎
27) ตู๎กระจกบานเลื่อนใสํเกมส๑การศึกษา จํานวน 5 ตู๎
28) ตู๎โชว๑ติดผนังแบบบิวอิน จํานวน 1 ชุด
29) เครื่องเข๎าเลํม จํานวน 1 เครื่อง
30) เครื่องตัดกระดาษ จํานวน 1 เครื่อง
31) เครื่องเคลือบบัตร จํานวน 1 เครื่อง
32) ปูายชั้นเรียน จํานวน 6 ปูาย
33) ฉากกั้นห๎องธุรการ จํานวน 2 ชุด
34) ฉากกั้นห๎องพยาบาล จํานวน 2 อัน
35) ปูายนิเทศบุชาอ๎อยหุ๎มกํามะหยี่ จํานวน 6 ปูาย
36) ขาไมล๑สูง จํานวน 2 ตัว

งบประมาณ

10,000
80,000
60,000
15,000
500,000
60,000
50,000
7,800
25,000
15,000
10,000
25,000
25,000
15,000
15,000
6,000
12,000
12,000
5,000
52,000
7,000

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลเมือง
คูคต

หน่วยดาเนินการ
กองการศึกษา

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

22 โครงการเพิ่มศักยภาพโรงเรียนอนุบาล
(ตํอ) เทศบาลเมืองคูคต
2) จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎โรงเรียน
37) ขาไมล๑สั้น จํานวน 2 ตัว
อนุบาลเทศบาลฯ
38) พัดลมโคจรติดผนัง จํานวน 4 ตัว
39) โต๏ะ - เก๎าอี้สําหรับรับประทานอาหาร จํานวน 12 ชุด
40) สวํานไร๎สาย จํานวน 1 ตัว
41) เครื่องขยายเสียงพร๎อมอุปกรณ๑ จํานวน 2 ชุด
42) เครื่องเลํนวิทยุเทป ซีด/ี ดีวดี ี จํานวน 4 ชุด
43) โทรทัศน๑ LED ขนาดไมํน๎อยกวํา 32 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง
44) กล๎องถํายรูปดิจิตอล ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 12 ล๎านพิกเซล
จํานวน 1 กล๎อง
45) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร๑ ขนาดไมํน๎อยกวํา 2,000 ANSI
Lumens จํานวน 1 เครื่อง
46) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร๑ไฟฟูา ขนาดเส๎นทะแยงมุมไมํน๎อยกวํา 150
นิ้ว จํานวน 1 จอ
47) ลําโพง พร๎อมติดตั้งภายในอาคารและโดยรอบ จํานวน 8 ตัว
48) จานเคเบิ้ล พร๎อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด
49) ไมล๑ไร๎สาย จํานวน 2 ตัว
50) ไมล๑สาย จํานวน 4 ตัว
51) ตู๎ยาเก็บอุปกรณ๑ทําแผล จํานวน 1 ตู๎
52) รถเข็นสําหรับอุปกรณ๑ปฐมพยาบาล จํานวน 1 คัน
53) กระเป๋าพยาบาล จํานวน 1 ชุด

งบประมาณ

3,000
12,000
102,000
5,000
99,000
34,000
72,000
6,000

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลเมือง
คูคต

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

กองการศึกษา

22,000
20,000
16,000
20,000
6,000
8,000
10,000
11,000
5,000

49

50
2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

22 โครงการเพิ่มศักยภาพโรงเรียนอนุบาล
(ตํอ) เทศบาลเมืองคูคต
2) จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎โรงเรียน
54) เครื่องชั่งน้ําหนักและวัดสํวนสูง จํานวน 1 ชุด
อนุบาลเทศบาลฯ
55) เครื่องวัดไข๎แบบดิจิตอล จํานวน 1 ชุด
56) เครื่องกรองน้ําระบบริเวอร๑ออสโมซิล จํานวน 1 เครื่อง
57) หม๎อต๎มน้ําร๎อนสแตนเลส จํานวน 1 ถัง
58) เตียงนอน พร๎อมที่นอน จํานวน 4 ชุด
59) เครื่องดักไขมันพร๎อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
60) เครื่องซักผ๎า จํานวน 1 เครื่อง
61) อํางซักล๎างสแตนเลสพร๎อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด
62) หม๎อหุ๎งข๎าวแบบใช๎แก๏ส จํานวน 1 ชุด
63) เครื่องปั้มน้ําพร๎อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
64) ตู๎เย็น ขนาดไมํน๎อยกวํา 9 คิวบิกฟุต จํานวน 2 ตู๎
65) เครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง
66) หม๎อก๐วยเตี๋ยวสแตนเลส จํานวน 1 ใบ
67) คูลเลอร๑น้ําเย็นสแตนเลส จํานวน 1 ใบ
68) ชั้นคว่าํ ถาดสแตนเลส จํานวน 2 ชุด
69) ถังเก็บน้ํา จํานวน 2 ใบ
70) กลํองเครื่องมือชําง จํานวน 1 ชุด
71) เครื่องเลํนสนาม จํานวน 3 ชิ้น
72) บันไดสแตนเลสขนาดยาว จํานวน 1 ชุด
73) บันไดสแตนเลสขนาดสั้น จํานวน 1 ชุด

งบประมาณ

15,000
7,000
20,000
15,000
20,000
80,000
25,000
14,000
10,000
12,000
30,000
30,000
7,500
5,000
29,000
55,000
8,000
240,000
5,000
4,500

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลเมือง
คูคต

หน่วยดาเนินการ
กองการศึกษา

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

22 โครงการเพิ่มศักยภาพโรงเรียนอนุบาล
(ตํอ) เทศบาลเมืองคูคต
2) จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎โรงเรียน
74) เครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมํ
อนุบาลเทศบาลฯ
น๎อยกวํา 18 นิ้ว) พร๎อมอุปกรณ๑ จํานวน 4 ชุด โดยคอมพิวเตอร๑ 1 ชุด
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมํน๎อย
กวํา 3.0 GHz และมีหนํวยความจํา แบบ L3 Cache Memory ไมํน๎อย
กวํา 6 MB จํานวน 1 หนํวย
- มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มี
หนํวยความจําขนาดไมํน๎อยกวํา 1 GB
- มีหนํวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อย
กวํา 4 GB
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาด
ความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB จํานวน 1 หนํวย
- มี DVD-RW หรือดีกวํา จํานวน 1 หนํวย
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวํา มี Contrast Ratio ไมํน๎อยกวํา 600:1
และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนํวย

งบประมาณ

88,000

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลเมือง
คูคต

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

กองการศึกษา
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2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

22 โครงการเพิ่มศักยภาพโรงเรียนอนุบาล
(ตํอ) เทศบาลเมืองคูคต
2) จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎โรงเรียน
75) เครื่องสํารองไฟฟูา จํานวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
อนุบาลเทศบาลฯ
- มีกําลังไฟฟูาด๎านนอกไมํน๎อยกวํา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟูาได๎ไมํน๎อยกวํา 15 นาที
76) เครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๎ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4 core)
ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมํน๎อยกวํา 2.2 GHz จํานวน 1 หนํวย
- มีหนํวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวํา ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 4 GB
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 750
GB จํานวน 1 หนํวย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวํา จํานวน 1 หนํวย
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-Fi (802.11b/g/n) และ
Bluetooth

งบประมาณ

12,000

25,000

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลเมือง
คูคต

หน่วยดาเนินการ
กองการศึกษา

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

2.2 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

22 โครงการเพิ่มศักยภาพโรงเรียนอนุบาล
(ตํอ) เทศบาลเมืองคูคต
77) เครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
2) จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎โรงเรียน
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
อนุบาลเทศบาลฯ

- มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ๑สีไมํน๎อยกวํา 20 หน๎าตํอนาที
- มีความเร็วในการพิมพ๑ขาวดําไมํน๎อยกวํา 20 หน๎าตํอนาที
- มีหนํวยความจํา (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 16 MB
- สามารถพิมพ๑เอกสารกลับหน๎าอัตโนมัติได๎
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวํา จํานวน
ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100 Base TX
หรือดีกวํา จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสํกระดาษได๎
ไมํน๎อยกวํา 250 แผํน
78) เครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน๎า/นาที) จํานวน 3 เครื่อง
โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 25 หน๎าตํอนาที
- มีหนํวยความจํา (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 MB
- สามารถพิมพ๑เอกสารกลับหน๎าอัตโนมัติได๎
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวํา จํานวน
ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสํกระดาษได๎
ไมํน๎อยกวํา 250 แผํน
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

งบประมาณ

18,000

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลเมือง
คูคต

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

กองการศึกษา

16,500
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2.3 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

1 โครงการสงเคราะห๑ชํวยเหลือครอบครัวผู๎ - จํายเป็นเงินชํวยเหลือครอบครัวผู๎ยากไร๎และเดือดร๎อนในเขต
มีรายได๎น๎อยและประสบปัญหาความ
เทศบาล ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห๑
เดือดร๎อนและไร๎ที่พึ่ง
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห๑)
2 โครงการจํายเบี้ยยังชีพผู๎ปวุ ยโรคเอดส๑
- จํายเป็นคําเบี้ยยังชีพผู๎ปวุ ยโรคเอดส๑ที่มีฐานะยากจนในเขต
เทศบาล จํานวน 60 คน คนละ 500 บาทตํอเดือน เป็นเงิน
360,000 บาท ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
3 โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุน ดําเนินการจํายเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาล กองทุนสวัสดิการชุมชน ดังนี้
1) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
- การฝึกอบรมให๎ความรู๎และศึกษาดูงานให๎กับคณะกรรมการ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนใน กองทุนสวัสดิการชุมชน และคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการ
เขตเทศบาล
ชุมชนเทศบาลเมืองคูคต คําตอบแทนวิทยากร คําอาหาร เครื่องดื่ม
คําที่พกั คํายานพาหนะ คําวัสดุอุปกรณ๑ และคําใช๎จํายอื่นที่จําเป็น
ในโครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห๑ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห๑)
2) อุดหนุนและสนับสนุนกองทุน
- จํายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองคูคต ตาม
สวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองคูคต
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลง
วันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานงบกลาง)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

5,000

ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

กองสวัสดิการ
สังคม

360,000

ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

กองสวัสดิการ
สังคม

200,000

ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
คูคต

กองสวัสดิการ
สังคม

900,000

"

"

งบประมาณ

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่
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2.4 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

1 โครงการจํายเงินอุดหนุนให๎แกํอําเภอ เบิกจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบตั ิงาน
ลําลูกกา ตํารวจหรือหนํวยงานที่เกี่ยว- ด๎านยาเสพติด ดังนี้
ข๎องกับการปฏิบตั ิงานด๎านยาเสพติด
1) ศูนย๑อํานวยการตํอสู๎เพื่อเอาชนะ
- จํายเป็นเงินอุดหนุนศูนย๑อํานวยการตํอสู๎เพื่อเอาชนะยาเสพติด
ยาเสพติด อําเภอลําลูกกา
อําเภอลําลูกกา (ศตส.อ.ลก.) เพื่อใช๎จํายตามโครงการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อําเภอลําลูกกา จะดําเนินการได๎ตํอเมื่อ
ได๎รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับจังหวัด ตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8
มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจํายและการใช๎จําย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
2) สถานีตํารวจภูธรคูคต

- จํายเป็นเงินอุดหนุนให๎สถานีตํารวจภูธรคูคต เพื่อใช๎จํายในการจัดทํา
โครงการ “การศึกษาเพื่อตํอต๎านการใช๎ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(D.A.R.E.ประเทศไทย)” ตามหนังสือสถานีตํารวจภูธรคูคต ที่ ตช
0016.5(15)/3037 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุน
โครงการ
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภยั )

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

100,000

ในเขตอําเภอ
ลําลูกกา

สํานักปลัดฯ

210,000

โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมือง
คูคต

"

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่
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2.4 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

2 โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติดในเขตเทศบาล

- ดําเนินงานชุมชนปลอดยาเสพติด คําจัดประชุมคณะกรรมการและ
จัดทําแผนปฏิบตั ิการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดของศูนย๑
ปฏิบตั ิการตํอสู๎เพื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาลเมืองคูคต (ศตส.ทม.
คูคต) และชุมชนในเขตเทศบาล คําจัดซื้อน้ํายาและอุปกรณ๑ เวชภัณฑ๑
ในการตรวจ X-Ray ด๎านยาเสพติดในโรงเรียนหรือชุมชน คําตรวจ
ปัสสาวะยืนยันผล คําจัดทําปูายประชาสัมพันธ๑ ปูายกฎระเบียบชุมชน
หรือเอกสารแผํนพับด๎านยาเสพติดและคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นใน
โครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภยั )

50,000

ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

สํานักปลัดฯ

3 โครงการจัดตั้งและพัฒนาองค๑กรสตรี

- คําใช๎จํายในการจัดตั้งกลุํมองค๑กรสตรีตําง ๆ ในเขตเทศบาล และ
จัดอบรมและศึกษาดูงาน เป็นคําตอบแทนวิทยากร คําอาหาร
เครื่องดื่ม คําวัสดุอุปกรณ๑ในการฝึกอบรม คํายานพาหนะ คําที่พกั
และคําใช๎จํายอื่นที่จําเป็นในโครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎ
ในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุน
ความเข๎มแข็งชุมชน)
- จํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการฝึกอบรมทางคุณธรรมและจริยธรรม
ให๎กับผู๎นําชุมชนในเขตเทศบาล คําอาหาร เครื่องดื่ม คําพาหนะ
คําใช๎จํายในพิธเี ปิด-ปิดการอบรม และคําใช๎จํายอื่น ที่จําเป็นใน
โครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)

1,300,000

ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
คูคต

กองสวัสดิการ
สังคม

500,000

ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
คูคต

กองสวัสดิการ
สังคม

4 โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ให๎แกํผู๎นําชุมชน

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

2.4 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

5 โครงการเสริมสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวม จํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการเสริมสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมและ
และพัฒนาศักยภาพชุมชนในเขตเทศบาล พัฒนาศักยภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต ดังนี้
1) จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน - จํายเป็นคําใช๎จํายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขต
ในเขตเทศบาล
เทศบาล เป็นคําตอบแทนการปฏิบตั ิงาน คําวัสดุอุปกรณ๑ คําปูาย
และคําใช๎จํายอื่นที่จําเป็นในโครงการ
2) จัดเก็บข๎อมูลพื้นฐานของชุมชนใน - จํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการจัดเก็บข๎อมูลพื้นฐานชุมชนในเขต
เขตเทศบาล
เทศบาล คําแบบพิมพ๑ คําจัดเก็บข๎อมูล คําใช๎จํายในการจัดประชุม
คําอาหาร เครื่องดื่ม คําตอบแทนผู๎ปฏิบตั ิงาน และคําใช๎จํายอื่นที่
จําเป็นในโครงการ
3) จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรชุมชนใน - จํายเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรมให๎ความรู๎และศึกษาดูงานให๎กับ
เขตเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนและผู๎เกี่ยวข๎อง เป็นคําตอบแทนวิทยากร
คําอาหาร เครื่องดื่ม คําพาหนะในการเดินทาง คําที่พกั คําวัสดุอุปกรณ๑
ในการอบรม และคําใช๎จํายอื่นที่จําเป็นในโครงการ
4) จัดสรรเงินอุดหนุนให๎แกํชุมชนใน - จํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับชุมชน จํานวน 30 ชุมชน ชุมชนละ
เขตเทศบาล
30,000 บาท เพื่อสนับสนุนการเสริมสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมและ
พัฒนาศักยภาพชุมชนในเขตเทศบาล
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)
6 โครงการจัดสร๎างแหลํงเรียนรู๎ในเขต
สําหรับจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการจัดสร๎างแหลํงเรียนรู๎ในเขต
เทศบาล
เทศบาลเมืองคูคต ดังนี้
1) จัดซื้อหนังสือประจําชุมชนในเขต - จัดซื้อหนังสือพิมพ๑สําหรับชุมชนในเขตเทศบาล วันละ 2 ฉบับ
เทศบาล
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)

งบประมาณ

250,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

กองสวัสดิการ
สังคม

400,000

ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
คูคต
"

1,500,000

"

"

900,000

"

"

220,000

ชุมชนในเขต
เทศบาล

กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

"
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2.4 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

7 โครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบเสียง - จํายเป็นคําติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร๎สายชุมชน ให๎แกํ ชุมชนสิทธิไร๎สายระยะไกลอัตโนมัติชุมชนในเขต พยากรณ๑ ชุมชนซอย 39 ชุมชนสราสินวี ิลล๑ 1 ชุมชนสราสินวี ิลล๑ 2 ชุมชน
รํมโพธิท์ องพัฒนา ชุมชนวัดประยูรธรรมาราม ชุมชนวังทองธานี ชุมชน
เทศบาล

งบประมาณ
11,500,000

จามร–ลาดสนุํน ชุมชนจามร–เดชเจริญ ชุมชนหมูํบา๎ นสีวลี ชุมชนเลียบคลองสอง รวม 11 ชุมชน ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)

8 โครงการจัดทําและปรับปรุงปูายชื่อ
ชุมชนในเขตเทศบาล

- จัดทําปูายชื่อชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 2 ชุมชน คือ ชุมชน
แข็งขัน 3 กม. 27 และชุมชนแข็งขัน 4 กม. 27 โดยดําเนินการ ดังนี้
แผํนปูายเป็นเหล็กเรียบ ขนาดไมํน๎อยกวํา 1.00 X 1.50 เมตร เสา
เหล็กกลม สูงไมํน๎อยกวํา 3.00 เมตร พื้นปูายสีน้ําเงิน ตัวหนังสือสีขาว
ตัวอักษรชื่อชุมชนสูงไมํน๎อยกวํา 10 นิ้ว ตัวอักษรที่ตั้งชุมชนสูงไมํน๎อย
กวํา 5 นิ้ว พร๎อมตราสัญลักษณ๑เทศบาลเมืองคูคต ฐานปูายประดับ
ต๎นไม๎รอบปูาย (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองคูคต)
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)

9 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของชุมชน
1) จัดซื้อเครื่องเสียง
- จัดซื้อเครื่องเสียงพร๎อมลําโพง ติดตั้งในอาคารที่ทําการชุมชนเดช(ชุมชนเดชอนันต๑รวมใจ และ
อนันต๑รวมใจ และชุมชนฟูาครามนคร จํานวน 2 ชุด ประกอบด๎วย
ชุมชนฟูาครามนคร)
- เครื่องพาวเวอร๑ผสมเสียง จํานวน 2 เครื่อง
- ตู๎ลําโพง จํานวน 8 ตู๎ พร๎อมสายและอุปกรณ๑
- ไมโครโฟนแบบถือ จํานวน 4 ตัว พร๎อมขาตั้ง
- เครื่องเลํนดีวดี -ี ซีดี จํานวน 2 เครื่อง
- ตู๎แร็ค สําหรับเก็บเครื่องเลํนและอุปกรณ๑ จํานวน 2 ชุด

100,000

170,000

สถานที่
ดาเนินการ
ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
คูคต

หน่วยดาเนินการ
กองสวัสดิการ
สังคม

ชุมชนแข็งขัน 3 กองสวัสดิการ
กม.27 และ
สังคม
ชุมชนแข็งขัน 4
กม.27

ชุมชน
เดชอนันต๑รวมใจ

และชุมชน
ฟูาครามนคร

กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

2.4 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

9 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของชุมชน
(ตํอ) 2) กํอสร๎างและปรับปรุงอาคาร
ดําเนินการกํอสร๎างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค๑ให๎กับชุมชนใน
อเนกประสงค๑ชุมชนในเขตเทศบาล เขตเทศบาล ดังนี้
2.1) ชุมชนพระสิทธิ์
- กํอสร๎างอาคารอเนกประสงค๑บริเวณชุมชนพระสิทธิ์ โดย
ดําเนินการกํอสร๎างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาดกว๎างประมาณ 8.00
เมตร ยาวประมาณ 12.00 เมตร พร๎อมครุภณ
ั ฑ๑สํานักงาน และติดตั้ง
ระบบไฟฟูา ระบบประปา (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
เมืองคูคต)
2.2) ชุมชนจามรรํวมใจสามัคคี
- กํอสร๎างอาคารอเนกประสงค๑บริเวณชุมชนจามรรํวมใจสามัคคี โดย
ดําเนินการกํอสร๎างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาดกว๎างประมาณ 8.00
เมตร ยาวประมาณ 12.00 เมตร พร๎อมครุภณ
ั ฑ๑สํานักงาน และติดตั้ง
ระบบไฟฟูา ระบบประปา (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
เมืองคูคต)
2.3) ชุมชนพร๎อมศรีสามัคคี
- กํอสร๎างอาคารอเนกประสงค๑บริเวณชุมชนพร๎อมศรีสามัคคี โดย
ดําเนินการกํอสร๎างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาดกว๎างประมาณ 7.00
เมตร ยาวประมาณ 10.50 เมตร พร๎อมครุภณ
ั ฑ๑สํานักงาน และติดตั้ง
ระบบไฟฟูา ระบบประปา (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
เมืองคูคต)
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

2,000,000

ชุมชนพระสิทธิ์

กองสวัสดิการ
สังคม

2,000,000

ชุมชนจามรรํวมใจสามัคคี

"

2,000,000

ชุมชนพร๎อมศรีสามัคคี

"

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แนวทางการพัฒนาด๎านการสร๎างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- จัดอบรมศึกษาดูงานการจัดตั้งธนาคารขยะ จัดทําปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ จัดทําปูายและเอกสารเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ จัดกิจกรรม
ประกวดชุมชนรักษ๑สะอาด คําเงินรางวัลให๎กับชุมชนที่ผํานเกณฑ๑
ประเมินชุมชนรักษ๑สะอาด เงินรางวัลประกวดชุมชนรักษ๑สะอาด
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑ และคําใช๎จํายที่จําเป็นในโครงการฯ ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล)

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
350,000

ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการคูคตเมืองสะอาด

กองสาธารณสุขฯ

60

3.2 แนวทางการพัฒนาด๎านบําบัดและพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม

2 โครงการกํอสร๎างปรับปรุงระบบ
บําบัดน้ําเสีย
1) กํอสร๎างฝาบํอบําบัดน้ําเสีย
บริเวณหมูํบา๎ นรํมเย็น

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ

- คําจัดกิจกรรมเชิงวิชาการและการรณรงค๑อนุรักษ๑พฒ
ั นา
สภาพแวดล๎อม ให๎แกํเด็กนักเรียน แกนนํา หรือกลุํมอาสาสมัคร
พิทกั ษ๑สิ่งแวดล๎อม คําจัดซื้อปุ๋ยน้ําชีวภาพสําหรับเทลงคูคลอง
คําจัดซื้อต๎นไม๎ คําจัดอบรม คําจัดประชุมผู๎ประกอบการร๎าน
จําหนํายก๐วยเตี๋ยว หรือผู๎ดูแลส๎วมสาธารณะภายในเขตเทศบาล
คําจัดทําเลํมเอกสาร ผลงานตามโครงการ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่
จําเป็นในโครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

100,000

ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

กองสาธารณสุขฯ

- กํอสร๎างฝาบํอบําบัดน้ําเสียบริเวณหมูํบา๎ นรํมเย็น โดย
ดําเนินการกํอสร๎างฝาบํอบําบัดน้ําเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน
1 ฝา พร๎อมอุปกรณ๑บําบัดน้ําเสีย รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองคูคต ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน)

450,000

หมูํบา๎ นรํมเย็น

กองชําง

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการเมืองนําอยูํ เทศบาลนําอยูํ
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ
4.1 แนวทางการพัฒนาสํงเสริมอาชีพ เพิ่มรายได๎ ขยายโอกาส

- จัดฝึกอบรมอาชีพให๎แกํประชาชนใน
ชุมชนเขตเทศบาลเมืองคูคต

2 โครงการกํอสร๎างร๎านค๎าชุมชนในเขต
เทศบาล

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
จํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการอบรมและสํงเสริมอาชีพชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองคูคต ดังนี้
- ฝึกอบรมอาชีพให๎กับประชาชนในเขตเทศบาล เชํน การ
ประดิษฐ๑ดอกไม๎ การถนอมอาหาร การทําเบเกอรี่ การประดิษฐ๑
สิ่งของจากวัสดุเหลือใช๎ เป็นคําตอบแทนวิทยากร คําอาหาร
เครื่องดื่ม คําวัสดุอุปกรณ๑ในการอบรม คําที่พกั คํายานพาหนะ
คําใช๎จํายอื่นที่จําเป็นในโครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏ
ในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและ
สนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)
- กํอสร๎างร๎านค๎าชุมชน บริเวณปากทางลําลูกกา โดยดําเนินการ
กํอสร๎างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดกว๎างประมาณ
4.00 เมตร ยาวประมาณ 12.00 เมตร (หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 96
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองคูคต)
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

400,000

ชุมชนในเขต กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลเมืองคูคต

1,400,000

ปากทางลําลูกกา กองสวัสดิการสังคม

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการอบรมและสํงเสริมอาชีพ
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
5.1 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน

2 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวัน
สําคัญของสถาบันชาติและ
พระมหากษัตริย๑

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

- จัดกิจกรรมวันเทศบาล และพิธกี ารตําง ๆ วันเทศบาล เป็นคําอาหาร 25,000
เครื่องดื่ม และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- จํายเป็นคําวัสดุตกแตํงสถานที่ คําตกแตํงซุ๎มถวายพระพร คําพวง
1,000,000 ในเขตเทศบาล
มาลา คําจัดทําพุํมดอกไม๎ คําพระบรมสาทิศลักษณ๑ คําใช๎จํายในการ
เมืองคูคต
ประดับไฟและธงทิวตามเส๎นทางที่สําคัญ มิเตอร๑ไฟฟูาและกระแสไฟฟูา
คําใช๎จํายในการสํงเสริมกิจกรรมรํวมงาน คําวัสดุอุปกรณ๑ตําง ๆ และ
คําใช๎จํายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ดําเนินการจัดกิจกรรมดังนี้

3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)
1) จัดฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัย - จัดฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน จํานวน 1 รุํน รุํนละ
ฝุายพลเรือน (อปพร.)
ประมาณ 50 คน ใช๎เวลาฝึกอบรม จํานวน 5 วัน คําอาหารและน้ําดื่ม
คําเอกสาร คําใช๎จํายพิธเี ปิด – ปิด การฝึกอบรม และคําใช๎จํายอื่น ๆ
ที่จําเป็นในโครงการ
2) จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
- จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน จํานวน
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
ประมาณ 100 คน ใช๎เวลาฝึกอบรม จํานวน 3 วัน เป็นคําอาหารและ
น้ําดื่ม คําเอกสาร คําใช๎จํายพิธเี ปิด – ปิด การฝึกอบรม และคําใช๎จําย
อื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภยั )

พ.ศ.2557
หน่วย
ดาเนินการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

400,000

ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

สํานักปลัดฯ

400,000

ในและนอกเขต
เทศบาลเมือง
คูคต

"
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5.1 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน

5 โครงการฝึกอบรมเยาวชนสู๎ไฟ

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

- จํายเป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือชาวบ๎าน คําอาหาร และ
เครื่องดื่ม คําพาหนะ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ ตั้งจําย
จากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

10,000

- จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนจากโรงเรียนตําง ๆ ใช๎เวลาในการ
100,000
ฝึกอบรมแหํงละ 1 วัน คําอาหารและเครื่องดื่ม คําเอกสาร คําใช๎จําย
ในพิธเี ปิด–ปิดการอบรม และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภยั )
6 โครงการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ - จํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 200 ปี
1,000,000
200 ปี ของการพระราชทานนามเมือง ของการพระราชทานนามเมือง คําตกแตํงสถานที่ คําจัดการแสดงแสงสี
เสียงและมหรสพตําง ๆ คําอาหารและเครื่องดื่ม คําใช๎จํายในการ
สํงเสริมกิจกรรมรํวมงาน คําวัสดุอุปกรณ๑ตําง ๆ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่
จําเป็นในโครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
7 โครงการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนา
- จํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล
10,000
เทศบาล
คําวัสดุอุปกรณ๑ในการจัดทํา/ทบทวน แผนพัฒนาเทศบาล แผนการ
ดําเนินงาน และแผนฯ เพิ่มเติม เป็นคําอาหาร เครื่องดื่ม คําใช๎จําย
เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คําจัดทําเอกสาร
แผนฯ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

สถานที่
ดาเนินการ
ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

หน่วย
ดาเนินการ
สํานักปลัดฯ

ภายในเขต
เทศบาลเมือง
คูคต

สํานักปลัดฯ

ภายในเขต
เทศบาลเมือง
คูคต

สํานักปลัดฯ

เทศบาลเมือง
คูคต

กองวิชาการ
และแผนงาน

พ.ศ.2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ
ชาวบ๎าน

5.1 แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน
พ.ศ.2557
หน่วย
ดาเนินการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ
8 โครงการจัดทําประชาคมเทศบาลเมือง - จํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการจัดทําประชาคมเทศบาลเมืองคูคต คําพิธี
100,000 เทศบาลเมือง
เปิด-ปิด การประชาคม คําอาหาร เครื่องดืม่ คําตอบแทนการปฏิบตั งิ าน
คูคต
คูคต
นอกเวลาราชการ และคําใช๎จํายอืน่ ๆ ที่จําเป็นในโครงการฯ โดยจัดทํา
เวทีประชาคม ระดมความคิดเห็นจากหลายภาคสํวน อาทิ ภาคประชาชน
ภาคเอกชน ภาคราชการ คณะกรรมการชุมชน ผูน๎ ํากลุมํ อาชีพตําง ๆ
คณะผูบ๎ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง และผูท๎ ี่
เกีย่ วข๎องในเขตเทศบาลเมืองคูคต ตัง้ จํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ)
9 โครงการติดตามและประเมินผล
- จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดทําข๎อมูลการติดตามและประเมินผล
15,000
ภายในเขต
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล คําสํารวจตอบแบบสอบถาม คําตอบแทนการ
เทศบาลเมือง
ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ คําวัสดุ อุปกรณ๑ คําอาหาร–เครื่องดื่ม
คูคต
คําใช๎จํายในการเลี้ยงรับรองการประชุมของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล รวมทั้งคําใช๎จํายอื่นที่จําเป็นใน
โครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ)
10 โครงการจัดทํา/ทบทวนแผนชุมชน
- จํายเป็นคําใช๎จํายในการอบรมให๎ความรู๎ ความเข๎าใจ และเพิ่มทักษะ 1,000,000
ภายใน/
ในการจัดทํา/ทบทวนแผนชุมชนให๎แกํคณะกรรมการชุมชน/แกนนํา
ภายนอกเขต
ชุมชน คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ๎าง
เทศบาลเมือง
และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง คําพิธเี ปิด–ปิด คําอาหาร เครื่องดื่ม คําตอบแทน
คูคต
วิทยากร คําพาหนะ คําที่พกั คําตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ราชการ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)

กองวิชาการ
และแผนงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน
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5.2 แนวทางการพัฒนาด๎านปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

พ.ศ. 2557
ลาดับ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
ที่
ดาเนินการ
1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ คณะผู๎บริหาร - จํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ คณะผู๎บริหาร 1,000,000 ภายในประเทศ สํานักปลัดฯ
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจํา พนักงาน
ลูกจ๎าง และทัศนศึกษาดูงานในประเทศ
จ๎าง และทัศนศึกษาดูงานในประเทศ คําถํายเอกสาร คําวิทยากร
คําอาหารและเครื่องดื่ม คําจ๎างเหมารถ คําเชํา ที่พกั และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ โดยตั้งจํายไมํเกินร๎อยละ 2.5
ของรายได๎จริงในปีงบประมาณที่ลํวงมา ตามหนังสือ ที่ มท
0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 ซึ่งรายได๎จริงของ
ปีงบประมาณ 2556 จํานวน 345,616,125.30 บาท ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2 โครงการฝึกซ๎อมแผนปูองกันภัย

3 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

- จัดโครงการฝึกซ๎อมแผนปูองกันภัยอาคารสูง และอาคารขนาด
ใหญํในเขตเทศบาล คําอาหารและเครื่องดื่ม คําเอกสาร คําใช๎จําย
ในพิธเี ปิด – ปิดการฝึกอบรม และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นใน
โครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภยั )
- จัดฝึกอบรมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ๎างเทศบาลเมือง
คูคต คําอาหารและเครื่องดื่ม คําเอกสาร คําใช๎จํายในพิธเี ปิด-ปิด
การอบรม และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

80,000

ภายในเขต
เทศบาลเมือง
คูคต

สํานักปลัดฯ

60,000

ภายในและนอก
เทศบาลเมือง
คูคต

สํานักปลัดฯ
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5.2 แนวทางการพัฒนาด๎านปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

- จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดการอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให๎แกํคณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจํา พนักงานจ๎าง
และประชาชนในเขตเทศบาล คําใช๎จํายในพิธเี ปิด-ปิด คําอาหาร
และเครื่องดื่ม คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุ อุปกรณ๑ คําเอกสาร
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

100,000

5 โครงการติดตั้งระบบโครงขํายสื่อสารข๎อมูล - จํายเป็นคําติดตั้งระบบโครงขํายสื่อสารข๎อมูลและระบบโทรศัพท๑ 8,000,000
และระบบโทรศัพท๑ (ICT Solution)
(ICT Solution) เทศบาลเมืองคูคต เชํนคําอุปกรณ๑บริหารจัดการ
เทศบาลเมืองคูคต
การกระจายสัญญาณหลัก คําอุปกรณ๑ในการกระจายสัญญาณ คํา
อุปกรณ๑ปอู งกันระบบเครือขําย คําอุปกรณ๑จัดเก็บข๎อมูลจราจร
คอมพิวเตอร๑ คําอุปกรณ๑กระจายสัญญาณ ไร๎สาย ตู๎สาขาอัตโนมัติ
เครื่องโทรศัพท๑ อุปกรณ๑สํารองไฟฟูา ตู๎จัดเก็บอุปกรณ๑ งานติดตั้ง
สายสัญญาณ งานติดตั้งสายโทรศัพท๑ สายเชื่อมสัญญาณอุปกรณ๑
เครือขําย อุปกรณ๑จัดเก็บสายสัญญาณ งานปรับปรุงห๎องระบบ
เครือขํายพร๎อมเครื่องปรับอากาศ คําดําเนินการและอบรม คํา
อุปกรณ๑อื่น ๆ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
6 โครงการคําตอบแทนกรณีพเิ ศษ (โบนัส)

- จํายเป็นเงินประโยชน๑ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจํา และพนักงาน
จ๎าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งจํายเงินรายได๎ (ปรากฎ
ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

พ.ศ. 2557
สถานที่
หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ
เทศบาลเมือง กองวิชาการฯ
คูคต

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
4 โครงการอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สํานักงาน
เทศบาลเมือง
คูคต

กองวิชาการฯ

12,000,000 เทศบาลเมือง
คูคต

สํานักปลัดฯ

5.2 แนวทางการพัฒนาด๎านปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
7 โครงการกํอสร๎างหลังคาอาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองคูคต

พ.ศ. 2557
สถานที่
หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ
สํานักงาน
สํานักปลัดฯ
เทศบาลเมือง
คูคต

งบประมาณ

- กํอสร๎างปรับปรุงหลังคาอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองคูคต โดย
ดําเนินการกํอสร๎างหลังคาโครงเหล็กมุงด๎วยเมทัลซีท พื้นที่
ประมาณ 178 ตารางเมตร พร๎อมติดตั้งผนังโครงเหล็กบุด๎วยแผํน
เมทัลซีท พื้นที่ประมาณ 170 ตารางเมตร เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา
ประมาณ 500 แผํน พร๎อมปรับปรุงระบบสุขาภิบาลบริเวณหลังคา
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองคูคต ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1,200,000

- กํอสร๎างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อมแผงรั้ว สแตนเลส ความ
สูงประมาณ 2.00 เมตร และกํอสร๎างบานประตูสแตนเลส ขนาด
กว๎างประมาณ 7.00 เมตร จํานวน 3 จุด ความยาวรวมประมาณ
172.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองคูคต
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป)
9 โครงการอบรมเพื่อปูองกันและปราบปราม - จัดการอบรมเพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
การทุจริตภาครัฐ
ให๎แกํคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ๎างประจํา และพนักงานจ๎าง คําใช๎จํายในพิธเี ปิด–ปิด
คําอาหารและเครื่องดื่ม คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุ อุปกรณ๑ คํา
เอกสาร และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)

5,100,000

สํานักงาน
เทศบาลเมือง
คูคต

สํานักปลัดฯ

100,000

สํานักงาน
เทศบาลเมือง
คูคต

กองวิชาการฯ

8 โครงการกํอสร๎างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณด๎านหน๎าและด๎านข๎างอาคาร
สํานักงานเทศบาล

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
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5.2 แนวทางการพัฒนาด๎านปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบตั ิงาน

11 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษา
ความสะอาด

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

- จัดซื้อกล๎องวงจรปิด (CCTV) จํานวน 14 ชุมชน ให๎กับชุมชน
สวนส๎มพัฒนา , สิทธิพยากรณ๑ , เย็นฉ่ํา , ซอย 39, สราสินีวลิ ล๑ 1 ,
สราสินีวลิ ล๑ 2 , วัดประยูรธรรมาราม , ซอยวิเชียร , ศิษฐิโรจน๑ ,
วังทองธานี , เดชอนันต๑รวมใจ , เลียบคลองสอง ,เสมาฟูาคราม
25, แข็งขัน 4 กม. 27 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) กล๎องสําหรับติดตั้งภายนอก แบบ IR จํานวน 114 กล๎อง
2) อุปกรณ๑บนั ทึกภาพกล๎องวงจรปิด 4 CH จํานวน 35 เครื่อง
3) เสากล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด สูงไมํน๎อยกวํา 2 เมตร พร๎อมฐาน
และอุปกรณ๑ จํานวน 35 ต๎น
4) อุปกรณ๑ปอู งกันกระแสไฟเกิน จํานวน 35 เครื่อง
5) เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาดไมํน๎อยกวํา 800 VA จํานวน 35
เครื่อง
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานเทศกิจ)

5,000,000 ชุมชนภายในเขต

- จํายเป็นคําใช๎จํายในอบรมพนักงานรักษาความสะอาด และ
เจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎อง พร๎อมทัศนศึกษาดูงานด๎านการรักษาความ
สะอาดและคําใช๎จํายอื่นที่จําเป็นในโครงการฯ ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล)

350,000

เทศบาลเมืองคูคต

หน่วยดาเนินการ
สํานักปลัดฯ

ภายในและ กองสาธารณสุขฯ
ภายนอกเขต
เทศบาลเมือง
คูคต

พ.ศ. 2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
10 โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด

5.2 แนวทางการพัฒนาด๎านปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

พ.ศ. 2557
ลาดับ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
ที่
ดาเนินการ
12 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น๑รอบอาคารศูนย๑ - ปรับปรุงภูมิทศั น๑รอบอาคารศูนย๑บริการสาธารณสุขและบรรเทา 450,000
ศูนย๑บริการ
กองชําง
บริการสาธารณสุขและบรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย โดยดําเนินการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาธารณสุข
ขนาดกว๎างประมาณ 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ
และบรรเทาสา
70.00 เมตร (หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 420 ตารางเมตร) พร๎อม
ธารณภัย
กํอสร๎างคันหินคอนกรีตเสริมเหล็ก และปูหนิ อํอนบริเวณฐานเสาธง
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน)

13 โครงการกํอสร๎างและปรับปรุงซุ๎มทางเข๎า
เทศบาลเมืองคูคต
1) กํอสร๎างปรับปรุงซุ๎มทางเข๎าเทศบาล
เมืองคูคต บริเวณซอยลําลูกกา 19 หมูํ 18

2) กํอสร๎างปรับปรุงซุ๎มทางเข๎าเทศบาล
เมืองคูคต บริเวณซอยลําลูกกา 21 หมูํ 18

- กํอสร๎างปรับปรุงซุ๎มทางเข๎าเทศบาลเมืองคูคต บริเวณซอย
ลําลูกกา 19 หมูํ 18 โดยดําเนินการกํอสร๎างซุ๎มทางเข๎าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หรือโครงเหล็กพร๎อมไฟประดับ ตัวอักษร , รูป และ
ตราสัญลักษณ๑ของเทศบาล ความสูงไมํน๎อยกวํา 4.50 เมตร กว๎าง
ประมาณ 18.00 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
คูคต ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟูาถนน)
- กํอสร๎างปรับปรุงซุ๎มทางเข๎าเทศบาลเมืองคูคต บริเวณซอย
ลําลูกกา 21 หมูํ 18 โดยดําเนินการกํอสร๎างปรับปรุงซุ๎มทางเข๎า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือโครงเหล็กพร๎อมไฟประดับ ตัวอักษร,รูป
และตราสัญลักษณ๑ของเทศบาล ความสูงไมํน๎อยกวํา 4.50 เมตร
กว๎างประมาณ 13.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองคูคต ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาถนน)

4,000,000

ซอยลําลูกกา
19 หมูํ 18

กองชําง

2,000,000

ซอยลําลูกกา
21 หมูํ 18

กองชําง
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5.2 แนวทางการพัฒนาด๎านปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

ดําเนินการจัดซื้อ/จัดทําครุภณ
ั ฑ๑ สําหรับใช๎ในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไมํต่ํากวํา 17,000 บีทยี ู ระบบ
INVERTER ฉลากประหยัดไฟเบอร๑ 5 พร๎อมติดตั้งและใสํรางครอบ
ทํอ จํานวน 2 เครื่อง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร๑ จํานวน 1 - จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร๑ ขนาดไมํน๎อยกวํา 2,500
เครื่อง
ANSI LUMENS จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจํายจากเงินรายได๎
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- จอรับภาพชนิดมอเตอร๑ไฟฟูา จํานวน 1 - จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร๑ไฟฟูา ขนาดเส๎นทะแยงมุมไมํน๎อย
จอ
กวํา 150 นิ้ว จํานวน 1 จอ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- เครื่องสแกนเนอร๑ จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร๑ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน
1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมํนอ๎ ยกวํา 4,800 x 4,800 dpi
2) สามารถสแกนเอกสารได๎ไมํน๎อยกวํากระดาษขนาด A 4
3) มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0
หรือดีกวํา จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํองเครื่อง
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป)

80,000

สํานักงาน
เทศบาลเมือง
คูคต

สํานักปลัดฯ

24,000

"

"

20,000

"

"

3,000

"

"

- ตู๎เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก
จํานวน 2 ตู๎

10,000

- จัดซื้อตู๎เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต (หน๎า
บานสี) จํานวน 2 ตู๎ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

กอง
กองสาธารณสุขฯ
สาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
14 โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ในการ
ปฏิบตั ิงาน
- เครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง

5.2 แนวทางการพัฒนาด๎านปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบตั ิงาน

- เก๎าอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว
- เก๎าอี้มีพนักพิงหุ๎มหนังเทียม จํานวน 6 ตัว

- เครื่องเสียงพร๎อมอุปกรณ๑ จํานวน 1 ชุด

- ตู๎เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก จํานวน
1 ตู๎
- ตู๎เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก
จํานวน 2 ตู๎
- ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่พร๎อมลําโพง
จํานวน 3 ชุด

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดซื้อตู๎เก็บเอกสาร 2 บานเปิดหน๎าบานสี จํานวน 2 ตู๎ ตั้งจําย
จากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)
- จัดซื้อเก๎าอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
- จัดซื้อเก๎าอี้มีพนักพิงหุ๎มหนังเทียมสําหรับบริการประชาชน
จํานวน 6 ตัว ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
- จัดซื้อเครื่องเสียงพร๎อมอุปกรณ๑ครบชุด (เคลื่อนที่ได๎) จํานวน 1
ชุด ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
- จัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู๎ ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
- จัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต
จํานวน 2 ตู๎ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
- จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่พร๎อมลําโพง ขนาดประมาณ
15 นิ้ว จํานวน 3 ชุด ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
จํานวน 2 ชุด และงานศูนย๑บริการสาธารณสุข จํานวน 1 ชุด)

10,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
14 โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ในการ
(ตํอ) ปฏิบตั ิงาน
- ตู๎เก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 2 ตู๎

กอง
กองสาธารณสุขฯ
สาธารณสุขฯ

15,000

"

"

15,000

"

"

35,000

"

"

5,000

"

"

10,000

"

"

27,000

"

"
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5.2 แนวทางการพัฒนาด๎านปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดซื้อเครื่องพิมพ๑ Multifunction ชนิดเลเซอร๑/ชนิด LED สี จํานวน
1 เครื่อง โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) เป็นอุปกรณ๑ที่มคี วามสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner
และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
2) ใช๎เทคโนโลยีแบบเลเซอร๑ หรือ แบบ LED
3) มีหนํวยความจํา (Memory) ขนาดไมํนอ๎ ยกวํา 128 MB
4) มีชํองเชื่อมตํอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จํานวนไมํ
น๎อยกวํา 1 ชํอง
5) มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ
10/100 Base TX หรือดีกวํา จํานวนไมํนอ๎ ยกวํา 1 ชํอง
6) มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํนอ๎ ยกวํา 600x600 dpi
7) มีความเร็วในการพิมพ๑สีไมํนอ๎ ยกวํา 20 หน๎าตํอนาที
8) มีความเร็วในการพิมพ๑ขาวดําไมํนอ๎ ยกวํา 20 หน๎าตํอนาที
9) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดําและสี) ได๎
10) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมํนอ๎ ยกวํา1,200x1,200dpi
11) มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
12) สามารถถํายสําเนาเอกสารได๎ทั้งสีและขาวดํา
13) สามารถทําสําเนาได๎สูงสุดไมํนอ๎ ยกวํา 99 สําเนา
14) สามารถยํอและขยายได๎ 25 ถึง 400 เปอร๑เซ็นต๑
15) สามารถใช๎ได๎กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสํ
กระดาษได๎ไมํนอ๎ ยกวํา 250 แผํน

23,000

ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

กอง
กองสาธารณสุขฯ
สาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
14 โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน
(ตํอ) - เครื่องพิมพ๑ Multifunction ชนิด
เลเซอร๑/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง

5.2 แนวทางการพัฒนาด๎านปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
14 โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน
(ตํอ) - ตู๎เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน - จัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 1 ตู๎ ตั้งจํายจาก
5,000
1 ตู๎
เงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล)
- จัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก - จัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู๎ ตั้งจํายจาก
5,000
จํานวน 1 ตู๎
เงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล)
- เครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับงานสํานักงาน - จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมํนอ๎ ย
30,000
กวํา 18 นิว้ ) จํานวน 2 ชุด โดยคอมพิวเตอร๑ 1 ชุด มีคณ
ุ ลักษณะ
จํานวน 2 ชุด
พื้นฐาน ดังนี้
1) มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมํ
น๎อยกวํา 3.0 GHz หรือดีกวํา จํานวน 1 หนํวย
2) มีหนํวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวํา มีขนาด
ไมํนอ๎ ยกวํา 4 GB
3) มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกวํา
ขนาดความจุไมํนอ๎ ยกวํา 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความ
จุไมํนอ๎ ยกวํา 60 GB จํานวน 1 หนํวย
4) มี DVD-RW หรือดีกวํา จํานวน 1 หนํวย
5) มีชํองเชือ่ มตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จํานวนไมํนอ๎ ยกวํา 1 ชํอง
6) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวํา มี Contrast Ratio ไมํนอ๎ ยกวํา
600 : 1 และมีขนาดไมํนอ๎ ยกวํา 18 นิว้ จํานวน 1 หนํวย
ตัง้ จํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู )

กอง
กองสาธารณสุขฯ
สาธารณสุขฯ
"

"

"

"
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75
5.2 แนวทางการพัฒนาด๎านปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
งบประมาณ
4,200

1) เป็นอุปกรณ๑ที่มคี วามสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner
ภายในเครื่องเดียวกัน
2) ใช๎เทคโนโลยีแบบพํนหมึก (Inkjet)
3) มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํนอ๎ ยกวํา 4,800x1,200 dpi
4) มีความเร็วในการพิมพ๑สีไมํนอ๎ ยกวํา 20 หน๎าตํอนาที
5) มีความเร็วในการพิมพ๑ขาวดําไมํนอ๎ ยกวํา 28 หน๎าตํอนาที
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได๎
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมํนอ๎ ยกวํา 1,200 x 2,400 dpi
8) มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9) สามารถถํายสําเนาเอกสารได๎ทั้งสีและขาวดํา
10) สามารถทําสําเนาได๎สูงสุดไมํนอ๎ ยกวํา 90 สําเนา
11) สามารถยํอและขยายได๎ 25 ถึง 400 เปอร๑เซ็นต๑
12) สามารถใช๎ได๎กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสํ
กระดาษได๎ไมํนอ๎ ยกวํา 100 แผํน
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู )

- เครื่องสํารองไฟฟูา จํานวน 2 เครื่อง

- จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีกําลังไฟฟูาด๎านนอกไมํนอ๎ ยกวํา 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสํารองไฟฟูาได๎ไมํนอ๎ ยกวํา 15 นาที
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู )

6,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

กอง
กองสาธารณสุขฯ
สาธารณสุขฯ

"

"

พ.ศ. 2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
14 โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน
- จัดซื้อเครื่องพิมพ๑ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) จํานวน 1
(ตํอ) - เครื่องพิมพ๑ Multifunction
เครื่อง โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง

5.2 แนวทางการพัฒนาด๎านปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบตั ิงาน

- เครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๎ค จํานวน 1
เครื่อง

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๎ค สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํนอ๎ ยกวํา 4 แกนหลัก (4 core)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

30,000

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

10,000

"

"

25,000

"

"

พ.ศ. 2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
14 โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน
(ตํอ) - ถังต๎มน้าํ ร๎อนไฟฟูาสแตนเลส จํานวน 2 ใบ - จัดซื้อถังต๎มน้ําร๎อนไฟฟูาสแตนเลส จํานวน 2 ใบ ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ)
- ถังน้ําเย็นสแตนเลส จํานวน 2 ใบ
- จัดซื้อถังน้ําเย็นสแตนเลส จํานวน 2 ใบ ตั้งจํายจากเงินรายได๎
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ที่มคี วามเร็วสัญญาณนาฬิกาไมํนอ๎ ยกวํา 2.2 GHz จํานวน 1 หนํวย

2) มีหนํวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวํา ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 4 GB
3) มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา
750 GB จํานวน 1 หนํวย
4) มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว
5) มี DVD-RW หรือดีกวํา จํานวน 1 หนํวย
6) มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
7) สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-Fi (802.11b/g/n) และ
Bluetooth
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ)

76

77
5.2 แนวทางการพัฒนาด๎านปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- จัดซื้อเครื่องถํายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 40
แผํนตํอนาที จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

- จอ Full color LED Display จํานวน 2 - จัดซื้อจอ Full color LED Display พร๎อมติดตั้งขนาดไมํนอ๎ ยกวํา
2X3 เมตร โครงสร๎างเหล็ก ฐานลํางลงเสาเข็ม พร๎อมอุปกรณ๑ตดิ ตั้ง และ
ชุด
ระบบควบคุมสัญญาณ จํานวน 2 ชุด ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ)

- เครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑/ชนิด LED สี
จํานวน 3 เครื่อง

- จัดซื้อเครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑/ชนิด LED สี แบบ Network
จํานวน 3 เครื่อง โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 600 x 600 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ๑สีไมํน๎อยกวํา 20 หน๎าตํอนาที
3) มีความเร็วในการพิมพ๑ขาวดําไมํน๎อยกวํา 20 หน๎าตํอนาที
4) มีหนํวยความจํา (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 16 MB
5) สามารถพิมพ๑เอกสารกลับหน๎าอัตโนมัติได๎
6) มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0
หรือดีกวํา จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
7) มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ
10/100 Base TX หรือดีกวํา จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
8) สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom
โดยมีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 250 แผํน
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

180,000

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

7,000,000 ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต
54,000

กองวิชาการฯ

"

"

พ.ศ. 2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
14 โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน
(ตํอ) - เครื่องถํายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง

5.2 แนวทางการพัฒนาด๎านปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

- จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีกําลังไฟฟูาด๎านนอกไมํน๎อยกวํา 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสํารองไฟฟูาได๎ไมํน๎อยกวํา 15 นาที
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ)
- เครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) - จัดซื้อเครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 2 เครื่อง กระดาษขนาด A3 จํานวน 2 เครื่อง สําหรับปฏิบตั ิงานของกอง
สวัสดิการสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีความละเอียดในการพิมพ๑รํางไมํน๎อยกวํา 1,200x1,200dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ๑รํางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
ไมํน๎อยกวํา 30 หน๎าตํอนาที หรือ 10.2 ภาพตํอนาที
3) มีความเร็วในการพิมพ๑รํางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมํ
น๎อยกวํา 17 หน๎าตํอนาที หรือ 8.1 ภาพตํอนาที
4) มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0
หรือดีกวํา จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
5) สามารถใช๎ได๎กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดย
ถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 100 แผํน
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห๑ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห๑)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

15,000

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

17,000

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ. 2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
14 โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน
(ตํอ) - เครื่องสํารองไฟฟูา จํานวน 5 เครื่อง
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5.2 แนวทางการพัฒนาด๎านปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
งบประมาณ
44,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ. 2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
14 โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน
(ตํอ) - เครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับงาน
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมํน๎อยกวํา (จอขนาดไมํน๎อยกวํา 18 นิ้ว) พร๎อมอุปกรณ๑ จํานวน 2 ชุด โดย
18 นิ้ว) พร๎อมอุปกรณ๑ จํานวน 2 ชุด
คอมพิวเตอร๑ 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4
core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมํน๎อยกวํา 3.0 GHz และมีหนํวยความจํา แบบ L3
Cache Memory ไมํน๎อยกวํา 6 MB จํานวน 1 หนํวย
2) มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มี
หนํวยความจําขนาดไมํน๎อยกวํา 1 GB
3) มีหนํวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวํา มีขนาด
ไมํน๎อยกวํา 4 GB
4) มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวํา
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB จํานวน 1 หนํวย
5) มี DVD-RW หรือดีกวํา จํานวน 1 หนํวย
6) มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
7) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวํา มี Contrast Ratio ไมํน๎อย
กวํา 600:1 และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนํวย
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห๑ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห๑)

5.2 แนวทางการพัฒนาด๎านปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบตั ิงาน

- ชุดโซฟารับแขก จํานวน 1 ชุด

- จัดซื้อชุดโซฟารับแขก จํานวน 1 ชุด ตั้งจํายจากเงินรายได๎
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห๑)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

36,000

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

20,000

"

"

งบประมาณ

พ.ศ. 2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
14 โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน
(ตํอ) - เครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑/ชนิด LED สี
- จัดซื้อเครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑/ชนิด LED สี แบบ Network
แบบ Network จํานวน 2 เครื่อง
จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 600x600 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ๑สีไมํน๎อยกวํา 20 หน๎าตํอนาที
3) มีความเร็วในการพิมพ๑ขาวดําไมํน๎อยกวํา 20 หน๎าตํอนาที
4) มีหนํวยความจํา (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 16 MB
5) สามารถพิมพ๑เอกสารกลับหน๎าอัตโนมัติได๎
6) มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0
หรือดีกวํา จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
7) มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ
10/100 Base TX หรือดีกวํา จํานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
8) สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมี
ถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 250 แผํน
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห๑ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห๑)

80

81
5.2 แนวทางการพัฒนาด๎านปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

- จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษขนาดใหญํ จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช๎ใน
การปฏิบตั ิงานของกองชําง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
- เครื่องเย็บกระดาษ จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษขนาดใหญํ จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช๎ใน
การปฏิบตั ิงานของกองชําง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
- โต๏ะพับสีขาว จํานวน 6 ตัว
- จัดซื้อโต๏ะพับสีขาว จํานวน 6 ตัว เพื่อใช๎ในการปฏิบตั ิงานของ
กองชําง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
- ตู๎บานเลื่อนกระจกพร๎อมฐานรอง จํานวน - จัดซื้อตู๎บานเลื่อนกระจกพร๎อมฐานรองชนิดยาว จํานวน 2 ชุด
2 ชุด
สําหรับใช๎ในการปฏิบตั ิงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
- ตู๎เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก
- จัดซื้อตู๎เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู๎ สําหรับ
จํานวน 2 ตู๎
ใช๎ในการปฏิบตั ิงานของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
และงานธุรการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

6,500

กองชําง

กองชําง

6,500

"

"

17,000

"

"

26,000

"

"

10,000

"

"

- ตู๎เก็บกล๎อง จํานวน 1 ตู๎

- จัดซื้อตู๎เก็บกล๎อง จํานวน 1 ตู๎ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

5,000

"

"

- กล๎องระดับพร๎อมขา จํานวน 1 ชุด

- จัดซื้อกล๎องระดับพร๎อมขา จํานวน 1 ชุด ตั้งจํายจากเงินรายได๎
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน)

34,000

"

"

พ.ศ. 2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
14 โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน
(ตํอ) - เครื่องเจาะกระดาษ จํานวน 1 เครื่อง

5.2 แนวทางการพัฒนาด๎านปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

- จัดซื้อกล๎องถํายรูปดิจิตอล ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 16 ล๎าน
พิกเซล จํานวน 1 กล๎อง เพื่อใช๎ในการปฏิบตั ิงานของกองชําง ตั้ง
จํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
- กล๎องวัดมุมพร๎อมขากล๎อง จํานวน 1 ชุด - จัดซื้อกล๎องวัดมุมพร๎อมขากล๎อง จํานวน 1 ชุด ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
- ล๎อวัดระยะทาง จํานวน 2 ชุด
- จัดซื้อล๎อวัดระยะทาง จํานวน 2 ชุด ตั้งจํายจากเงินรายได๎
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน)
- เครื่องปริ๊นเตอร๑สําหรับปริ๊นแบบ
- จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร๑สําหรับปริ๊นแบบ ขนาดกระดาษ A2
ขนาดกระดาษ A2 จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
- โต๏ะทํางาน ระดับ 3 - 6 พร๎อมเก๎าอี้
- จัดซื้อโต๏ะทํางาน ระดับ 3 - 6 พร๎อมเก๎าอี้ จํานวน 2 ชุด เพื่อใช๎
จํานวน 2 ชุด
ในการปฏิบตั ิงานของกองชําง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและ
ชุมชน จํานวน 1 ชุด และงานไฟฟูาถนน จํานวน 1 ชุด)
- โต๏ะทํางาน ระดับ 7 - 9 พร๎อมเก๎าอี้
- จัดซื้อโต๏ะทํางาน ระดับ 7 - 9 พร๎อมเก๎าอี้ จํานวน 1 ชุด เพื่อ
จํานวน 1 ชุด
ใช๎ในการปฏิบตั ิงานของกองชําง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน)
- รถปิคอัพดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จํานวน 1 - จัดซื้อรถปิคอัพดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จํานวน 1 คัน ตั้งจํายจาก
คัน
เงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

10,000

กองชําง

กองชําง

110,000

"

"

10,000

"

"

50,000

"

"

16,000

"

"

9,000

"

"

1,000,000

"

"

พ.ศ. 2557

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
14 โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน
(ตํอ) - กล๎องถํายรูปดิจิตอล จํานวน 1 กล๎อง

82

83
5.2 แนวทางการพัฒนาด๎านปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

13,000

กองชําง

กองชําง

150,000

"

"

1,800,000

"

"

- รถบดถนนล๎อเหล็กล๎อเรียบ 2 ล๎อ จํานวน - จัดซื้อรถบดถนนล๎อเหล็กล๎อเรียบ 2 ล๎อ ชนิดเครื่องยนต๑ดีเซล
1 คัน
4 จังหวะ 3 หรือ 4 สูบ กําลังเครื่องยนต๑ไมํน๎อยกวํา 25 แรงม๎า
ขนาดไมํน๎อยกวํา 3 ตัน จํานวน 1 คัน ตั้งจํายจากเงินรายได๎
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน)

1,900,000

"

"

- รถแบ็คโฮรเล็กพร๎อมหัวเจาะคอนกรีต
จํานวน 1 คัน

1,500,000

"

"

20,000

"

"

- ตู๎เก็บเครื่องมือการเกษตร จํานวน 1 ตู๎

- จัดซื้อรถแบ็คโฮรเล็กพร๎อมหัวเจาะคอนกรีต ชนิดเครื่องยนต๑
ไมํน๎อยกวํา 29 แรงม๎า ขนาดไมํน๎อยกวํา 3 ตัน พร๎อมหัวเจาะ
คอนกรีต ตามมาตรฐานตัวรถ จํานวน 1 คัน ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน)
- จัดซื้อตู๎เก็บเครื่องมือการเกษตร จํานวน 1 ตู๎ ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
14 โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน
(ตํอ) - ตู๎บานเลื่อนกระจกพร๎อมฐานรองชนิดยาว - จัดซื้อตู๎บานเลื่อนกระจกพร๎อมฐานรองชนิดยาว จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟูาถนน)
- เทลเลอร๑พวํ ง 4 ล๎อ จํานวน 1 คัน
- จัดซื้อเทลเลอร๑พวํ ง 4 ล๎อ ลากจูงสําหรับขนย๎ายรถบด รถแบ็ค
โฮรเล็ก จํานวน 1 คัน ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน)
- เครื่องยํอยกิ่งไม๎แบบใช๎เครื่องยนต๑
- จัดซื้อเครื่องยํอยกิ่งไม๎แบบใช๎เครื่องยนต๑ (แบบลากจูง) ชนิด
จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องยนต๑ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ กําลังเครื่องยนต๑ไมํน๎อยกวํา 74
แรงม๎า สามารถยํอยกิ่งไม๎ได๎ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลางไมํน๎อยกวํา 11
นิ้ว (ระบบยํอยแบบชนิดละเอียด) จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน)

5.2 แนวทางการพัฒนาด๎านปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

15,000

กองชําง

กองชําง

45,000

"

"

30,000

"

"

25,000

"

"

45,000

"

"
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มิ.ย.
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
14 โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน
(ตํอ) - เลื่อยยนต๑ตัดไม๎ขนาดเล็ก ยาว 12 นิ้ว
- จัดซื้อเลื่อยยนต๑ชนิดโซํ ขนาด 12 นิ้ว เครื่องยนต๑เบนซิน 2
จํานวน 1 เครื่อง
จังหวะ กําลังเครื่องยนต๑ไมํน๎อยกวํา 2 แรงม๎า พร๎อมอุปกรณ๑
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟูาถนน)
- เลื่อยยนต๑ตัดไม๎ขนาดเล็ก ยาว 32 นิ้ว
- จัดซื้อเลื่อยยนต๑ขนาดเล็ก ขนาด 32 นิ้ว เครื่องยนต๑เบนซิน 2
จํานวน 1 เครื่อง
จังหวะ กําลังเครื่องยนต๑ไมํน๎อยกวํา 6.5 แรงม๎า พร๎อมอุปกรณ๑
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟูาถนน)
- เครื่องตัดแตํงกิ่งไม๎และพุํมไม๎ จํานวน 2 - จัดซื้อเครื่องตัดแตํงกิ่งไม๎และพุํมไม๎ ชนิดเครื่องยนต๑เบนซิน 2
เครื่อง
จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไมํน๎อยกวํา 25 ซีซี แบบด๎ามจับได๎
ซ๎าย-ขวา 180 องศา ความยาวใบมีดไมํน๎อยกวํา 22 นิ้ว – ใบมีดคูํ
พร๎อมอุปกรณ๑ จํานวน 2 เครื่อง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)
- เครื่องตัดหญ๎าแบบรถเข็น จํานวน 1
- จัดซื้อเครื่องตัดหญ๎าแบบรถเข็น ชนิดเครื่องยนต๑เบนซิน 4
เครื่อง
จังหวะ กําลังเครื่องยนต๑ไมํน๎อยกวํา 4.4 แรงม๎า พร๎อมอุปกรณ๑
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานสวนสาธารณะ)
- เครื่องตัดหญ๎าแบบสะพายไหลํ จํานวน - จัดซื้อเครื่องตัดหญ๎าแบบสะพายไหลํ ชนิดเครื่องยนต๑เบนซิน 4
3 เครื่อง
จังหวะ กําลังเครื่องยนต๑ไมํน๎อยกวํา 1.4 แรงม๎า ใบมีดขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลางไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว สามารถใสํเส๎นเอ็น พร๎อม
อุปกรณ๑ จํานวน 3 เครื่อง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)
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5.2 แนวทางการพัฒนาด๎านปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

พ.ศ. 2557
ลาดับ
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
ที่
ดาเนินการ
14 โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน
(ตํอ) - เครื่องสูบน้ําแบบเคลื่อนที่ได๎ จํานวน 1 - จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบเคลื่อนที่ได๎ ชนิดเครื่องยนต๑เบนซิน 4
20,000
กองชําง
กองชําง
เครื่อง
จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไมํน๎อยกวํา 125 ซีซี ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลางของทํอดูดและสํง 3 นิ้ว ปริมาตรการสูบน้ําได๎
สูงสุดไมํน๎อยกวํา 1,000 ลิตร/นาที ระยะการสูบความลึกไมํน๎อย
กวํา 7.00 เมตร ระยะการสํงน้ําไมํน๎อยกวํา 25.00 เมตร พร๎อม
อุปกรณ๑ จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)
- ไดโวํสูบน้ําพร๎อมสายไฟฟูา จํานวน 1 ชุด - จัดซื้อไดโวํสูบน้ําพร๎อมสายไฟ ไดโวํไฟฟูาขนาดไมํน๎อยกวํา 2
15,000
"
"
แรงม๎า เสื้อมอเตอร๑สแตนเลส เสื้อปั้ม หัวปั๊ม และใบมีดพัด
เหล็กหลํอ ขนาดทํอเส๎นผําศูนย๑กลาง 2 นิ้ว ปริมาตรการดูดน้ํา ไมํ
น๎อยกวํา 270 ลิตร/นาที กําลังสํงไมํน๎อยกวํา 8.00 เมตร พร๎อม
อุปกรณ๑ จํานวน 1 ชุด ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)
- โต๏ะม๎าหินอํอน จํานวน 4 ชุด
- จัดซื้อโต๏ะม๎าหินอํอน จํานวน 4 ชุด ตั้งจํายจากเงินรายได๎
24,000
"
"
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)
- เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทยี ู ฉลากประหยัดไฟ
50,000 สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
เบอร๑ 5 จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฎใน
แผนงานการพาณิชย๑)
- เครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื่อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจํายจากเงินรายได๎
7,000
"
"
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย๑)
- เครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจํายจากเงินรายได๎
7,000
"
"
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย๑)

5.3 แนวทางการพัฒนาด๎านการบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
ท๎องถิ่น
1) จัดหนํวยบริการรับชําระภาษีทอ๎ งถิ่น
เคลื่อนที่
2) จัดประชาสัมพันธ๑เกี่ยวกับการยื่นแบบ
ชําระภาษีทอ๎ งถิ่นประจําปี

ดําเนินการจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีทอ๎ งถิ่น โดยจัดกิจกรรมดังนี้
- จัดหนํวยบริการรับชําระภาษีนอกที่ตั้งสํานักงานเทศบาล หลัง
สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีรวมทั้งคําใช๎จํายอื่นที่จําเป็น
- จัดทําแผํนประชาสัมพันธ๑ ปูาย จดหมายเตือน ฯลฯ ให๎ประชาชน
ผู๎มีหน๎าที่ชําระภาษีทกุ ประเภทให๎ชําระภาษีฯ ภายในกําหนด
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง)
3 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน - จัดทําฐานข๎อมูลแผนที่ภาษีให๎เกิดความชัดเจน ถูกต๎อง และเป็น
ทรัพย๑สิน
ปัจจุบนั โดยจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ๑ คําอาหารทําการนอกเวลา
เจ๎าหน๎าที่ในการออกสํารวจ ข๎อมูล และจัดทําข๎อมูล รวมทั้งคําใช๎จําย
อื่นที่จําเป็น ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง)

20,000

กองคลัง

100,000

ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต
"

150,000

งานแผนที่ภาษีฯ

กองคลัง
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ลาดับ
สถานที่
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ
ดาเนินการ
1 โครงการสนับสนุนอุดหนุนงบประมาณ
ดําเนินการจํายเงินอุดหนุนให๎กับหนํวยงานอื่นที่เสนอโครงการขอรับ
ให๎แกํหนํวยงานอื่นๆ
เงินอุดหนุนดําเนินกิจการตามอํานาจหน๎าที่ของเทศบาล ดังนี้
1) สํานักงานเหลํากาชาดจังหวัดปทุมธานี - จํายเป็นเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนการจัดงานกาชาดและงานของดี 100,000 ตามที่สํานักงาน สํานักปลัดฯ
จังหวัดปทุมธานี และกิจการอื่น ๆ ของสํานักงานเหลํากาชาดจังหวัด
เหลํากาชาด
ปทุมธานี ประจําปี 2558 ตามหนังสือสํานักงานเหลํากาชาดจังหวัด
จังหวัด
ปทุมธานี ที่ 558/2556 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ตั้งจํายจากเงิน
ปทุมธานีกําหนด
รายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

"
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5.4 แนวทางการพัฒนาด๎านปฏิรูประบบการบริการประชาชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการความปลอดภัยทางถนนในชํวง
เทศกาลปีใหมํและเทศกาลสงกรานต๑

พ.ศ.2557
สถานที่
หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ
ในเขตเทศบาล
สํานักปลัดฯ
เมืองคูคต

งบประมาณ

- จัดทําโครงการความปลอดภัยทางถนนในชํวงเทศกาลปีใหมํและ
เทศกาลสงกรานต๑ คําจัดซื้อเครื่องดื่ม ผ๎าเย็น สําหรับบริการ
ประชาชนที่เดินทางในชํวงเทศกาลปีใหมํและเทศกาลสงกรานต๑
คําจัดทําปูาย คําเชําเต็นท๑ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นใน
โครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภยั )

200,000

- จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดหาสถานที่ คําเชําเต๏นท๑ คําอุปกรณ๑
ไฟฟูา และคําเครื่องเสียง คําอาหาร และเครื่องดื่ม คําวัสดุ
อุปกรณ๑ตําง ๆ คําจัดทําปูายโฆษณา และคําใช๎จํายอื่นที่จําเป็นใน
โครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของ
ชุมชน)
3 โครงการจัดทํารายงานประจําปีและเอกสาร - จํายเป็นคําจัดทํารายงานประจําปี และเอกสารประชาสัมพันธ๑
ประชาสัมพันธ๑
ของเทศบาลเมืองคูคต เพื่อให๎ประชาชนและหนํวยงานตํางๆ
ทราบผลการปฏิบตั ิงานของเทศบาล และคําใช๎จํายอื่นที่จําเป็นใน
โครงการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

100,000

ชุมชนในเขต กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลเมือง
คูคต

150,000

เทศบาลเมือง
คูคต

2 โครงการเทศบาลพบประชาชน

พ.ศ 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

กองวิชาการและ
แผนงาน

87

