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กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร. 02-191-1555-61 ต่อ 101

คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 ข้อ 11 ข้อ 19 และข้อ 26 ได้กาหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
คูคต มีหน้าที่จัดทา (ร่าง) แผนการดาเนินงาน โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล หน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาล แล้วเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน ได้รวบรวม
แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2557 มาจัดทาเป็นแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจาก
ยังมีโครงการที่ได้รับงบประมาณประจาปี 2557 (เพิ่มเติม ) ครั้งที่ 1 รวมทั้งการโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ จึงได้จัดทาเป็น (ร่าง) แผนการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ขึ้น
เสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต
ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 แล้วเสนอต่อนายกเทศมนตรีประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน พร้อม
ทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผยเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน
ดังนั้น เทศบาลเมืองคูคต จึงสามารถนาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ไปปฏิบัติได้ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลฯ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา
- บทนา
- วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน

1

- ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน

1

- ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

2

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม
- บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ

3

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

4-9

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 4-6
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 1
บทนำ
เทศบาลเมืองคูคต เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(พ.ศ.2558-2562) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณและ
พัฒนาเทศบาลให้เจริญก้าวหน้า และสามารถแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความ
ต้องการ ยังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลุมทุกพื้นที่
ในเขตเทศบาล
เทศบาลเมืองคูคต จึงมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการพัฒนาบริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
คุณภาพชีวิตสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็ง
ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทศบาล โดยมุ่งเน้นให้ภาคประชาชน ภาคราชการ และภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจ พัฒนา แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนเพื่อให้
ตรงกับความต้องการของประชาชน
วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำนฉบับนี้
1. เพื่อพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายการบริการระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
เพียงพอและทั่วถึงกับความต้องการของประชาชน
2. เพื่อพัฒนายกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการงานเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนา
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกในปัจจุบัน
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน (ก่อนนำแผนไปปฏิบัติ)
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 5 ข้อ 26 เทศบาลฯ จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงาน โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาเทศบาล
เมืองคูคต หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ที่ดาเนินการในพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองคูคต แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอต่อนายกเทศมนตรี ประกาศ
เป็นแผนการดาเนินงาน ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวัน และให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยสามสิบวัน

1

แผนภูมิขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน

คณะกรรมการสนับสนุน
คณะกรร

เทศบาลเมืองคูคต

การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล

หน่วยราชการส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค

รวบรวมแผนงาน / โครงการ

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ

ที่มีงบประมาณสนับสนุน

การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

เสนอนายกเทศมนตรี

ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน

นาแผนการดาเนินงานไปปฏิบัติ

ปิดประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำนฉบับนี้
1. ทาให้เกิดการพัฒนาเทศบาล ตามอานาจหน้าที่ ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน
2. สามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล นโยบายของนายกเทศมนตรี ได้คานึงถึงสถานะ
ทางการคลังและความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ
....................................................................................
2

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
เทศบำลเมืองคูคต
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคมนำคมขนส่งและสำธำรณูปโภค/สำธำรณูปกำร
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้า ทางเท้า
และสะพาน
1.2 แนวทางการพัฒนาด้านติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า และขยายเขต
บริการด้านประปา
1.3 แนวทางการพัฒนาด้านระบบจราจร
รวม
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดีมีประสิทธิภำพ
5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

จำนวนงบประมำณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

หน่วยดำเนินกำร

2

40

10,050,000

66.10

กองช่าง

2

40

810,000

5.33

กองช่าง

4

80

10,860,000

71.43

-

-

-

-

5.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่
ปฏิบัติงาน
5.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ
5.4 แนวทางการพัฒนาและปฏิรูประบบการบริการประชาชน

1

รวม

1
5

รวมทั้งสิ้น

20

-

4 ,344 ,900

28.57

กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
สานักปลัดฯ

20
100

4 ,344 ,900
15,204,900

28.57
100
3

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิม่ เติม ) ครั้งที่ 1
เทศบาลเมืองคูคต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมถนนท่อระบายน้า ทางเท้าและสะพาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้างประมาณ 2.60
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 125.00 เมตร
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 866.00 เมตร
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.40
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 45.00 เมตร
(แผนสามปี 2557-2559)
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.40
หน้าที่ 39 ล้าดับที่ 24
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 51.00 เมตร
งบประมาณปี 2557 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้างประมาณ 4.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 80.00 เมตร
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้างประมาณ 4.70
ครังที่ 1 /2557
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 60.00 เมตร
วันที่ 22 กันยายน 57
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้างประมาณ 5.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 190.00 เมตร
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้างประมาณ 5.30
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 15.00 เมตร

8,750,000 ซอยวัดประยูร
ธรรมาราม
ซอยที่ 1
และ
ซอยเชื่อม

กองช่าง

4

ก.ย.

ส.ค.

มิ.ย

ก.ค.

พ.ศ.2558
เม.ย
ค..
พ.ย.

พ.ศ.2557
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้าและผิว
จราจรรางวี ค.ส.ล.บริเวณซอยวัด
ประยูรธรรมาราม ซอย 1 และซอย
เชื่อม

งบประมาณ

ธ.ค.

1

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

( รวมพืนที่ถนนทังหมดไม่น้อยกว่า 4,886 ตาราง
เมตร) พร้อมเสริมขอบบ่อพักน้า ค.ส.ล. พร้อมฝาบ่อ
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.10x1.30 เมตร จ้านวน 262
บ่อ ก่อสร้างผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ประมาณ 1.10 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
ประมาณ 2,436.00 เมตร (หรือพืนที่ไม่น้อยกว่า
2,680 ตารางเมตร) และลอกท่อระบายน้าบ่อพัก
ทังหมด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
คูคต
2

โครงการก่อสร้างโรงสูบน้าบริเวณ
ท้ายซอยแข็งขัน 2
(แผนสามปี 2557-2559)

1,300,000 ท้ายซอยแข็ง
- ก่อสร้างโรงสูบน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ขัน 2
4.00x4.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ้านวน 1 บ่อ ติดตังเครื่องสูบน้ามอเตอร์ไฟฟ้า 3
หน้าที่ 33 ล้าดับที่ 5
เฟส ขนาดไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า พร้อมท่อสูบน้า
งบประมาณปี 2557 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
สแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร แบบหอยโข่ง
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 และตู้ควบคุมอัตโนมัติ พร้อมขยายเขตไฟฟ้า

กองช่าง

ครังที่ 1 /2557
วันที่ 22 กันยายน 57
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย

เม.ย
ค..
พ.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ.2558
ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557
พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ดาเนินการ

ต.ค.

ลาดับที่

สถานที่
ดาเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
1.2 แนวทางการพัฒนาด้านติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า และขยายเขตบริการด้านประปา

1

- จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รังสิต เพื่อใช้จ่ายในการด้าเนินการย้ายหม้อแปลง
ไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า
(เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครังที่ 1
- ด้าเนินการย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า
หน้าที่ 54 ล้าดับที่ 1
พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า บริเวณซอยวัดลาดสนุ่น (ตาม
งบประมาณปี 2557 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าครังสิต ที่ มท. 5305.55/
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
รสต 8783/57 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557)
ครังที่ 1 /2557

โครงการติดตังไฟฟ้าแสงสว่างทาง
สาธารณะชุมชนภายในเขตเทศบาล
(แผนพัฒนาสามปี 2557-2559)

วันที่ 22 กันยายน 57

2

โครงการติดตังขยายเขตจ้าหน่าย
ไฟฟ้า ชุมชนภายในเขตเทศบาล
(แผนพัฒนาสามปี 2557-2559)

- จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รังสิต เพื่อใช้จ่ายในการด้าเนินการก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
หน้าที่ 54 ล้าดับที่ 1
- ด้าเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอย
งบประมาณปี 2557 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ตรงข้ามซอยล้าลูกกา 11/7 (ซอยแก้วบูรณะ) (ตาม
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าครังสิต ที่ มท. 5305.55/
ครังที่ 1 /2557
รสต 8684/57 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557)
วันที่ 22 กันยายน 57

(ซอยแก้ว
บูรณะ
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

กองช่าง

มิ.ย

ตรงข้ามซอย
ล้าลูกกา
11/7

เม.ย
ค..
พ.ย.

549,000

มี.ค.

กองช่าง

ก.พ.

ซอยวัดลาด
สนุ่น

พ.ศ.2558
ม.ค.

261,000

งบประมาณ

พ.ศ.2557
ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
5.2 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

1

โครงการจัดซือเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
1. จัดซือเก้าอี
(แผนสามปี 2557-2559)

- จัดซือเก้าอีส้าหรับใช้ปฏิบัติงานในกองช่าง
จ้านวน 10 ตัว

35,000

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 5
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครังที่ 2 /2557
วันที่ 19 สิงหาคม 57

โอนตังจ่ายรายการใหม่
2. จัดซือรถเกรดหน้าขุดหลัง
จ้านวน 1 คัน
(แผนสามปี 2557-2559)
หน้าที่ 124 ล้าดับที่ 1
งบประมาณ(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
รายงานการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1
ครังที่ 1 /2557
วันที่ 22 กันยายน 57

- จัดซือรถเกรดหน้าขุดหลัง เป็นรถยนต์
ขุดไฮรดรอลิค ตีนตะขาบ แบบหมุนได้รอบตัว
มีก้าลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า เครื่องยนต์
ดีเซล 4 จังหวะ แบบ 4 สูบ มีบุ้งกี๋พร้อมฟันมีใบมีด
ดันดิน พร้อมอุปกรณ์หัวตัดหญ้าไหล่ทาง ขนาดไม่
น้อยกว่า 1 เมตร หัวคีบกลีบบัว และสัญญานไฟ
ฉุกเฉินหลอดไฟ LED จ้านวน 1 คัน

4,300,000

ชุมชน
กอง
ภายในเขต สาธารณสุข
เทศบาล
และ
เมืองคูคต สิ่งแวดล้อม
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

กองช่าง

พ.ศ.2558
มิ.ย

ส้านักงาน
เทศบาล
เมืองคูคต

พ.ศ.2557

มี.ค.
เม.ย
ค..
พ.ย.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

5.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง และพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงาน

3. จัดซือเครื่องสแกนลายนิวมือ
(แผนพัฒนาสามปี 2557-2559)
หน้าที่ 127
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครังที่ 1 /2557
วันที่ 14 สิงหาคม .57

- จัดซือเครื่องสแกนลายนิวมือ จ้านวน 1 เครื่อง
ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน หน้าจอ LCD รองรับ
ลายนิวมือ 3,000 ลายนิวมือ สามารถบันทึกข้อมูล
ได้ 100,000 รายการ และสามารถเชื่อมต่อได้
หลายรูปแบบมาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลา
ท้างานได้ จ้านวน 1 เครื่อง

9,900

ส้านักงาน
เทศบาล
เมืองคูคต

ส้านักปลัด
เทศบาล

โอนตังจ่ายรายการใหม่

8

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย

มี.ค.
เม.ย
ค..
พ.ย.

ก.พ.

พ.ศ.2558
ม.ค.

พ.ศ.2557
ธ.ค.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่
งบประมาณ
ดาเนินการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

