แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

เทศบาลเมืองคูคต อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน

คำนำ
ด้วยเทศบาลเมืองคูคต ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) ไปแล้วนั้น
แต่เนื่องจากมีบางหน่วยงานของเทศบาลฯ และนโยบายจากผู้บริหารท้องถิ่น ขอเสนอโครงการที่บรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม รวมทั้งหนังสือสั่งการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาเทศบาล และแก้ไขปัญหา บรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งให้บริการสาธารณะ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) ของเทศบาลเมืองคูคต ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณต่อไป
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองคูคต

สารบัญ
หน้า

คานา
บัญชีโครงการพัฒนา

1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)

2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาด้านก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมถนนท่อ
ระบายน้าทางเท้าและสะพาน

3

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

.............................................................
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บัญชีโครงการพัฒนา

1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 - 2562 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
เทศบาลเมืองคูคต
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมถนนท่อระบายน้้า
ทางเท้าและสะพาน
1.2 แนวทางการพัฒนาด้านติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า
และขยายเขตบริการด้านประปา
1.3 แนวทางการพัฒนาด้านระบบการจราจร
รวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
5.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้
และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
5.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ
5.4 แนวทางการพัฒนาและปฏิรูประบบการบริการประชาชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2560
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จานวน
โครงการ

รวม
งบประมาณ
(บาท)

2

17,635,000

-

-

-

-

2

17,635,000

-

-

-

-

-

-

-

-

2

17,635,000

-

-

-

-

2

17,635,000

3

7,341,800

-

-

-

-

3

7,341,800

3
5

7,341,800
24,976,800

-

-

-

-

3

7,341,800
24,976,800

5
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมถนนท่อระบายน้า ทางเท้าและสะพาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการก่อสร้าง
- เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
ให้เกิดความสะดวกในการ
พร้อมท่อระบายน้้า
สัญจรไปมาของยานพาหนะ
ค.ส.ล. บ่อพักน้้า
ทางเท้า ค.ส.ล. และ
- เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
ทางเข้า-ออก ค.ส.ล.
และขยายผิวจราจรให้เกิด
บริเวณทางเข้าหมู่
ความสะดวกในการสัญจรของ
บ้านเมืองเอก (ซอย
ยานพาหนะ
พหลโยธิน 87) หมู่ 13
- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงระบบ
ระบายน้้าที่สมบูรณ์และแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมขัง

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 1.80
16,955,000
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 1,946.00
เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,502 ตารางเมตร)
ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 2.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 73.00 เมตร
(หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 146 ตารางเมตร) พร้อม
ก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.00 เมตร ยาวประมาณ 1,946.00 เมตร ก่อสร้าง
บ่อพักน้้า ค.ส.ล. ขนาด 1.50x1.50 เมตร จ้านวน
206 บ่อ ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. และทางเข้า-ออก
ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 2.00 เมตร ยาวประมาณ
1,010.00 เมตร

2 โครงการก่อสร้างหลังคา - เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
- ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก กว้างประมาณ 2.00
โครงเหล็ก บริเวณทาง การสัญจรไป-มาของประชาชน เมตร ยาวประมาณ 160.00 เมตร
เท้า ทางเข้าหมูบ่ า้ นเมือง
เอก

680,000

-

-

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)
- ร้อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจที่
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
และการแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

- สามารถ
ระบายน้้าทิ้งไม่ท้า
ให้น้าท่วมขัง
ป้องกันน้้าท่วมได้

- ร้อยละ 80 ของความ - ประชาชน
พึงพอใจที่ประชาชนได้รับ ได้รับความสะดวก
ความสะดวกในการสัญจร ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4

สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการทีด่ ีมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ และสถานทีป่ ฏิบตั ิงาน
ที่

โครงการ

1 โครงการติดตั้งระบบ
โครงข่ายสื่อสารข้อมูล
และระบบโทรศัพท์
(ICT Solution) เทศบาล
เมืองคูคต

วัตถุประสงค์

- เพื่อวางระบบโครงข่าย
สื่อสารข้อมูลและระบบ
โทรศัพท์เทศบาลเมืองคูคต
- เพื่อให้บริการระบบ
อินเตอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์แก่
ประชาชน
- เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

- ติดตั้งระบบโครงข่ายสื่อสาร
ข้อมูลและระบบโทรศัพท์ (ICT
Solution) เทศบาลเมืองคูคต

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,800,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

- การปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่และ
การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้นร้อยละ 70

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

- เทศบาลมีระบบโครงข่าย
กองวิชาการฯ
สื่อสารข้อมูลและระบบโทรศัพท์
ที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน
- เทศบาลสามารถให้บริการ
อินเตอร์เน็ตแก่ประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ
- การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

4

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4

สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการทีด่ ีมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ และสถานทีป่ ฏิบตั ิงาน
ที่

โครงการ

2 โครงการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ของกองสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การปฏิบตั งิ านของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และอ้านวยความ
สะดวกในการบริการประชาชน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่
1 จ้านวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์
- เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของ Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี จ้านวน 1
กองสวัสดิการสังคม
เครื่อง

3 โครงการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ของกองช่าง

- เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของ
งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
มีประสิทธิภาพและอ้านวย
ความสะดวกในการบริการ
ประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
22,000
-

17,000

-

-

- จัดซื้อเครื่องส้ารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จ้านวน 1 เครื่อง

2,800

-

-

- จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้้า ตัว
รถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล
ก้าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า
200 แรงม้า ขนาดบรรจุไม่น้อย
กว่า 6,000 ลิตร จ้านวน 1 คัน

2,500,000

-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

- มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบตั ิ งานที่มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้นร้อยละ 70

- การปฏิบตั ิงานในภารกิจหน้าที่
ของหน่วยงานของเทศบาล และ
การบริการประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม

- การปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่และ
การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้นร้อยละ 70

- การปฏิบตั ิงานในภารกิจหน้าที่
ของหน่วยงานของเทศบาล
รวดเร็วคล่องตัว มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5

