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ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลฯ
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เทศบาลเมืองคูคต

สำรบัญ
หน้า
คำนำ
สำรบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

1
2
3

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร / กิจกรรม
5

บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานงบกลาง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.2 แผนงานการศึกษา
2.3 แผนงานสาธารณสุข
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
2.6 งบกลาง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

7 – 15
7 – 14
15
16 - 42
16
17 – 32
33 – 35
36 – 39
40
41 – 42
43 - 44
43
44
45
45
46 – 52
46 – 49
50 – 51
52

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
1. ครุภัณฑ์สานักงาน
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3. ครุภัณฑ์การเกษตร
4. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
5. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
6. ครุภัณฑ์อื่นๆ

53 - 64
53 – 55
56 - 59
60 – 61
62
63
64

....................................................

1

ส่วนที่ 1
บทนา
เทศบาลเมืองคูคต เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทาแผน
พัฒนา และแผนการดาเนินงาน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งแผนการดาเนินงานหมายความว่า แผนการดาเนินงานของ
เทศบาลเมืองคูคต ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ของเทศบาลเมืองคูคต ประจาปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นของเทศบาล
ฯ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับ
หน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน เป็นเครื่องมือสาคัญในการ
บริหารงานของผู้บริหารเทศบาลฯ เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อน และตอบสนองให้ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชน ให้มีความเจริญก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล และ
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความเข้มแข็ง ในด้านการบริหารจัดการ โดย
มุ่งเน้นให้ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมคิดร่วมสร้างร่วมตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้ตรงความต้องการของประชาชน
ดังนั้น เทศบาลเมืองคูคต จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 5 ข้อ 26 เพื่อนาแผนงานโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนทั้งจากของเทศบาล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งพร้อมจะนาไปดาเนินการปฏิบัติได้จริงให้เป็น
รูปธรรมชัดเจนเพื่อให้ท้องถิ่นและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งแผนการดาเนินงานจะแสดงถึงเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและการดาเนินงานจริง
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลว่ามีแผนงาน/โครงการที่จะ
ดาเนินการในพื้นที่
2. เพื่อให้นาแผนงาน/โครงการ ไปปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรมชัดเจน
3. เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
4. เพื่อให้แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
5. เพื่อให้การควบคุมการดาเนินงาน การติดตามและการประเมินผล มีความคล่องตัว สะดวก

2

ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 4 ได้กาหนดให้จัดทาแผนการดาเนินงานตามหมวด 5 ข้อ 26 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 ว่าการจัดทาแผนการ
ดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลฯ รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
เทศบาลเมืองคูคต หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่
ของเทศบาลเมืองคูคต แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ
2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอนายกเทศมนตรี
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
3. แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ แจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดาเนินการในพื้นที่เทศบาล
เมืองคูคตในปีงบประมาณนั้น
แผนภูมิขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล
เทศบาลเมืองคูคต
รวบรวมแผนงาน / โครงการ
ที่มีงบประมาณสนับสนุน
จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

หน่วยราชการส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน
เสนอนายกเทศมนตรี
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน
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

บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองคูคต
จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
คิดเป็นร้อยละของ
จานวนงบประมาณ
ที่ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

3

87,859,000

1

3.06
1.02

1,000,000

41.52
0.47

1.2 แผนงานงบกลาง

4

4.08

88,859,000

41.99

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

2

2.04

360,000

0.17

สานักปลัดฯ

2.2 แผนงานการศึกษา

27

27.55

28,237,000

13.34

กองการศึกษา

2.3 แผนงานสาธารณสุข

10

10.20

3,350,000

1.58

กองสาธารณสุขฯ

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

17

17.35

11,020,000

5.21

กองสวัสดิการฯ

2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2

2.04

1,050,000

0.50

2.6 แผนงานงบกลาง

5

5.10
64.29

62,924,000
106,941,000

29.73
50.54

รวม

กองช่าง
สานักปลัดฯ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวติ

รวม

63

5

6
จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
คิดเป็นร้อยละของ
จานวนงบประมาณ
ที่ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

2

2.04

300,000

0.14

4

4.08

700,000

0.33

6

6.12

1,000,000

0.47

1

1.02

300,000

0.14

1

1.02

300,000

0.14

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ

กองสวัสดิการฯ
สานักปลัดฯ

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

16

16.33

7,736,000

3.66

กองช่าง

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

5

5.10

1,680,000

0.79

กองคลัง

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

3

3.06

5,100,000

2.41

กองวิชาการฯ
กองสาธารณสุขฯ

รวม

24

24.49

14,516,000

6.86

รวมทัง้ สิ้น

98

100

211,616,000

100

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองคูคต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลเมือง
คูคต
1.1 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าวัดฟูาคราม หมู่ 5 โดยดาเนินการก่อสร้าง
หน้าวัดฟูาคราม หมู่ 5
ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว
ประมาณ 193.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,158 ตารางเมตร)
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต
1.2 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. บ่อพักน้าและ
ผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอย
พิเศษ 3 (ทางเข้าหมู่บา้ นแหวน
ยอด) ภายในชุมชนสิทธิพยากรณ์
หมู่ 18

พ.ศ 2561

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

ที่

หน่วยงาน พ.ศ.2560
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก

1,262,000

บริเวณหน้าวัด
ฟูาคราม หมู่ 5

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. บ่อพักน้าและผิวจราจรรางวี 2,004,000 บริเวณซอยพิเศษ 3
ค.ส.ล. บริเวณซอยพิเศษ 3 (ทาง เข้าหมู่บา้ นแหวนยอด) ภายในชุมชนสิทธิ
(ทางเข้าหมู่บา้ น
พยากรณ์ หมู่ 18 โดยดาเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 7.80
แหวนยอด) ภายใน
เมตรหนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 89.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 694
ชุมชนสิทธิพยากรณ์
ตารางเมตร) พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
หมู่ 18
เมตร ยาวประมาณ 154.00 เมตร บ่อพักน้า ค.ส.ล. ขนาด 1.10x1.30 เมตร
จานวน 18 บ่อ และก่อสร้างผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 1.10
เมตร หนา0.15 เมตร ยาวประมาณ 154.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 169
ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต

กองช่าง

กองช่าง

7

8
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ 2561

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

หน่วยงาน พ.ศ.2560
งบประมาณ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
1.3 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. บ่อพักน้าและผิวจราจรรางวี 7,250,000 บริเวณซอยลาลูกกา กองช่าง
ระบายน้า ค.ส.ล. บ่อพักน้าและ
ค.ส.ล. บริเวณซอยลาลูกกา 33 (ซอยพร้อมพูน) หมู่ 18 โดยดาเนินการ
33 (ซอยพร้อมพูน)
ผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอย ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
หมู่ 18
ลาลูกกา 33 (ซอยพร้อมพูน) หมู่ ประมาณ 1,010.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,515 ตารางเมตร) พร้อม
18
ก่อสร้างท่อระบายน้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาวประมาณ 872.00
เมตร บ่อพักน้า ค.ส.ล. ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จานวน 92 บ่อ และก่อสร้าง
ผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
ประมาณ 872.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,308 ตารางเมตร)
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต
1.4 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. บ่อพักน้าและ
ผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณถนน
และซอยต่าง ๆ ในชุมชนสิทธิ
พยากรณ์ (ซอยเชื่อมระหว่างซอย
ลาลูกกา 23 กับซอยลาลูกกา 25)
หมู่ 18

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. บ่อพักน้าและผิวจราจรรางวี
ค.ส.ล. บริเวณถนนและซอยต่าง ๆในชุมชนสิทธิพยากรณ์ (ซอยเชื่อมระหว่าง
ซอยลาลูกกา 23 กับซอยลาลูกกา 25) หมู่ 18 โดยดาเนินการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 6.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 200.00
เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร) พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาวประมาณ 342.00 เมตร บ่อพัก
น้า ค.ส.ล. ขนาด 1.50x1.50 เมตร จานวน 38 บ่อ และก่อสร้างผิวจราจรรางวี
ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ
342.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 513 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองคูคต

3,902,000 บริเวณถนนและซอย
ต่าง ๆ ในชุมชน
สิทธิพยากรณ์
(ซอยเชื่อมระหว่าง
ซอยลาลูกกา 23 กับ
ซอยลาลูกกา 25)
หมู่ 18

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ

1.5 - ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพักน้า และผิวจราจรรางวี
ค.ส.ล. บริเวณ ซอยธนะศรี 2
(ซอยลาลูกกา 25 ถึงทางเข้าซอย
พิเศษ) ชุมชนสิทธิพยากรณ์ หมู่ 18

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้า และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล.
บริเวณซอยธนะศรี 2 (ซอยลาลูกกา25 ถึงทางเข้าซอยพิเศษ) ชุมชนสิทธิ
พยากรณ์ หมู่ 18 โดยดาเนินการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาวประมาณ 1,016.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้า
ค.ส.ล. ขนาด 1.50x1.50 เมตร จานวน 112 บ่อ และก่อสร้างผิวจราจรรางวี
ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ
1,016.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,524 ตารางเมตร)รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต

1.6 - ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. บ่อพักน้า ทางเท้า 10,083,000
บริเวณถนน
พร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. บ่อพัก ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณ ถนนสายเมนผัง ก. (ชุมชนฟูาคราม
สายเมนผัง ก.
น้า ทางเท้า ค.ส.ล. และผิวจราจร นคร) หมู่ 5 โดยดาเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ยประมาณ
(ชุมชนฟูาครามนคร)
รางวี ค.ส.ล. บริเวณถนนสายเมน 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 493.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อย
หมู่ 5
ผัง ก. (ชุมชนฟูาครามนคร) หมู่ 5 กว่า 6,409 ตารางเมตร) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 1.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 120.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตาราง
เมตร) พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว
ประมาณ 620.00 เมตร บ่อพักน้า ค.ส.ล. ขนาด 1.50x1.50 เมตร จานวน 56
บ่อ ,ก่อสร้างผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 1.50 เมตรหนา 0.15
เมตร ยาวประมาณ 101.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 151 ตารางเมตร)
และก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 1.50 เมตร ยาวประมาณ
399.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต

พ.ศ 2561

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

ที่

หน่วยงาน พ.ศ.2560
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
5,529,000 บริเวณซอยธนะศรี 2 กองช่าง
(ซอยลาลูกกา 25
ถึงทางเข้าซอยพิเศษ)
ชุมชนสิทธิพยากรณ์
หมู่ 18

กองช่าง

9

10
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ 2561

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

หน่วยงาน พ.ศ.2560
งบประมาณ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
1.7 - ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. - ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. บ่อพักน้าและผิว
9,473,000
บริเวณหมู่บา้ น
กองช่าง
พร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. บ่อพัก จราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณหมู่บา้ นสมบูรณ์พฒ
ั นา (ชุมชนสมบูรณ์พฒ
ั นา) หมู่
สมบูรณ์พฒ
ั นา
น้า และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล.
16 โดยดาเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.40 เมตร หนา
(ชุมชนสมบูรณ์
บริเวณหมู่บา้ นสมบูรณ์พฒ
ั นา
0.15 เมตร ยาวประมาณ 38.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 129 ตารางเมตร)
พัฒนา) หมู่ 16
(ชุมชนสมบูรณ์พฒ
ั นา) หมู่ 16
, ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.60 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
ประมาณ 37.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 133 ตารางเมตร) , ก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.40 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 366.00
เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,610 ตารางเมตร) , ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด
กว้างประมาณ 5.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 225.00 เมตร (หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,170 ตารางเมตร) , ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ประมาณ 6.60 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 123.00 เมตร (หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 811 ตารางเมตร) , ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวประมาณ 1,092.00 เมตร บ่อพักน้า ค.ส.ล.
ขนาด 1.10x1.30 เมตร จานวน 108 บ่อ และก่อสร้างผิวจราจรรางวี ค.ส.ล.
ขนาดกว้างประมาณ 1.10 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 1,092.00 เมตร
(หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,201 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองคูคต

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1.8 - ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. บ่อพักน้าและผิว
พร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. บ่อพัก จราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยลาลูกกา 12 หมู่ 18 โดยดาเนินการก่อสร้าง
น้าและผิวจราจรรางวี ค.ส.ล.
ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ
บริเวณซอยลาลูกกา 12 หมู่ 18
71.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 333 ตารางเมตร) พร้อมก่อสร้างท่อระบาย
น้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาวประมาณ 346.00 เมตร บ่อ
พักน้า ค.ส.ล. ขนาด 1.50x1.50 เมตร จานวน 37 บ่อ และก่อสร้างผิวจราจร
รางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ
385.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 577 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองคูคต
1.9 - ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้า บ่อพักน้า และ
ผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอย
ชื่นสินธ์ ซอยย่อยที่ 21 และ 22
(ชุมชนซอย 39 ) หมู่ 4

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า บ่อพักน้าและผิวจราจร
2,078,000 บริเวณซอยชื่นสินธ์
รางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยชื่นสินธ์ ซอยย่อยที่ 21 และ 22 (ชุมชนซอย 39 ) หมู่ 4
ซอยย่อยที่ 21 และ
โดยดาเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 2.80 เมตร หนา 0.15
22 (ชุมชนซอย 39 )
เมตร ยาวประมาณ 95.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 266 ตารางเมตร)
หมู่ 4
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
ประมาณ 94.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 310 ตารางเมตร) พร้อมก่อสร้าง
ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวประมาณ 334.00
เมตร บ่อพักน้า ค.ส.ล. ขนาด 1.10x1.30 เมตร จานวน 34 บ่อ และก่อสร้างผิว
จราจรรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 1.10 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
ประมาณ 334.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 367 ตารางเมตร) รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต

พ.ศ 2561

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

ที่

หน่วยงาน พ.ศ.2560
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
2,659,000 บริเวณซอยลาลูกกา กองช่าง
12 หมู่ 18

กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ 2561

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

หน่วยงาน พ.ศ.2560
งบประมาณ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
1.10 - ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมเสริมขอบบ่อพักน้า ค.ส.ล. และผิวจราจร 7,903,000 บริเวณซอยศรีสุข
กองช่าง
พร้อมเสริมขอบบ่อพักน้า ค.ส.ล. รางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยศรีสุข (ลาลูกกา 11/8) หมู่ 5 โดยดาเนินการก่อสร้าง
(ลาลูกกา 11/8) หมู่ 5
และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณ ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ
ซอยศรีสุข (ลาลูกกา 11/8) หมู่ 5 956.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,302 ตารางเมตร) พร้อมเสริมขอบบ่อ
พักน้า ค.ส.ล. ขนาด 1.10x1.30 เมตร เปลี่ยนฝาบ่อพักน้า ค.ส.ล. จานวน 176
บ่อ ก่อสร้างผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 1.10 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาวประมาณ 1,683.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,851 ตารางเมตร)
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต
1.11 - ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ - ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอยลาลูกกา 14 (จาก
2,410,000 บริเวณซอยลาลูกกา
ติกคอนกรีต บริเวณซอยลาลูกกา ถนนลาลูกกาถึงคอสะพานฝั่งขาขึ้น) หมู่ 18 โดยดาเนินการก่อสร้างถนน
14(จากถนนลาลูกกา
14 (จากถนนลาลูกกาถึงคอ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ยประมาณ 10.00 เมตร หนา 0.075 เมตร
ถึงคอสะพานฝั่งขา
สะพานฝั่งขาขึ้น) หมู่ 18
ยาวประมาณ 51.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 515 ตารางเมตร) ก่อสร้าง
ขึ้น) หมู่ 18
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ยประมาณ 12.70 เมตร หนา 0.075
เมตร ยาวประมาณ 153.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,943 ตารางเมตร)
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต
1.12 - ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ - ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอยที่ 1-35 (ยกเว้นซอย 2,461,000 บริเวณซอยที่ 1-35
ติกคอนกรีต บริเวณซอยที่ 1-35 ย่อยที่ 10 , 12 และ 15) ในชุมชน ทอส.9 (ซอยลาลูกกา 10) หมู่ 10 โดย
(ยกเว้นซอยย่อยที่
(ยกเว้นซอยย่อยที่ 10 , 12 และ ดาเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาประมาณ 0.05 เมตร พื้นที่
10,12 และ 15 ) ใน
15) ในชุมชน ทอส.9 (ซอยลาลูกกา รวมประมาณ 3,795 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต
ชุมชน ทอส.9 (ซอย
10) หมู่ 10
ลาลูกกา 10) หมู่ 10

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1.13 - ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้า
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้าและผิวจรา
จรางวี ค.ส.ล. บริเวณ ภายใน
ชุมชนร่มเย็น (ชุมชนร่มเย็น) หมู่ 5

- ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้าและผิวจราจรางวี
ค.ส.ล. บริเวณ ภายในชุมชนร่มเย็น(ชุมชนร่มเย็น) หมู่ 5 โดยดาเนินการ
ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวประมาณ
6,530.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้า ค.ส.ล. ขนาด 1.10x1.30 เมตร จานวน 659
บ่อ และก่อสร้างผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 1.10 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาวประมาณ 6,530.00เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,183 ตาราง
เมตร) , ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว
ประมาณ 57.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้า ค.ส.ล. ขนาด 1.50x1.50 เมตร จานวน
7 บ่อ และก่อสร้างผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 1.50 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาวประมาณ 57.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 85 ตารางเมตร)
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต

2 โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
บริเวณเขื่อนริมคลอง 2 (ท้ายซอย
ลาลูกกา 5 ถึงท้ายซอยลาลูกกา 9)
หมู่ 9

- ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะบริเวณเขื่อนริมคลองซอยที่ 2 (ท้ายซอยลาลูกกา 5 ถึง
ท้ายซอยลาลูกกา 9) หมู่ 9 โดยดาเนินการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะเสาเหล็กกลม
ปลายเรียว ความสูงประมาณ 3.00 เมตร กิ่งเดียว พร้อมติดตั้งโคมไฟ ขนาด
150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟูารายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต

พ.ศ 2561

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

ที่

หน่วยงาน พ.ศ.2560
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
26,099,000 บริเวณภายในชุมชน กองช่าง
ร่มเย็น (ชุมชนร่มเย็น)
หมู่ 5

664,000

บริเวณเขื่อนริมคลอง กองช่าง
ซอยที่ 2 (ท้ายซอย
ลาลูกกา 5 ถึงท้าย
ซอยลาลูกกา 9) หมู่ 9
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ

3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
โรงสูบน้าในเขตเทศบาลเมืองคูคต

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้าในเขตเทศบาลเมืองคูคต ดังนี้

- ก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้า ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต (บริเวณท้ายซอย
3.1 - ก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้า
บริเวณท้ายซอยลาลูกกา 12 หมู่ 18 ลาลูกกา 12) หมู่ 18 โดยดาเนินการก่อสร้างโรงสูบน้า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้า ค.ส.ล.

1,588,000

บริเวณท้ายซอย
ลาลูกกา 12 หมู่ 18

กองช่าง

3.2 - ก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้า
- ก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้าชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต (บริเวณ
1,247,000
บริเวณด้านหน้าชุมชนร่มเย็น หมู่ 5 ด้านหน้าชุมชนร่มเย็น) หมู่ 5 โดยดาเนินการก่อสร้างโรงสูบน้า ค.ส.ล. พร้อม
บ่อพักน้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้าท่อสูบน้าสแตนเลส ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร (12 นิ้ว) แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟูา 3 เฟต ขนาด
ไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า (22 KW) จานวน 2 ชุด และตู้ควบคุมอัตโนมัติ พร้อม
ขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟูารายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต

บริเวณด้านหน้า
ชุมชนร่มเย็น) หมู่ 5

กองช่าง

- ก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้าชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต (บริเวณด้านหน้า
3.3 - ก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้า
1,247,000
บริเวณด้านหน้า
บริเวณด้านหน้าชุมชนฟูาครามนคร ชุมชนฟูาครามนคร) หมู่ 5 โดยดาเนินการก่อสร้างโรงสูบน้า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้า
ชุมชนฟูาครามนคร)
ค.ส.ล.
พร้
อ
มติ
ด
ตั
ง
้
เครื
อ
่
งสู
บ
น้
าท่
อ
สู
บ
น้
าสแตนเลส
ขนาดเส้
น
ผ่
า
ศู
น
ย์
ก
ลาง
0.30
เมตร
หมู่ 5
หมู่ 5

กองช่าง

พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าท่อสูบน้าสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร (12
นิ้ว) แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟูา 3 เฟต ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 30 แรงม้า (22 KW) จานวน
2 ชุด และตู้ควบคุมอัตโนมัติ พร้อมขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟูา รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต

(12 นิ้ว) แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟูา 3 เฟต ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 30 แรงม้า (22 KW)
จานวน 2 ชุดและตู้ควบคุมอัตโนมัติ พร้อมขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟูารายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต

รวม

จานวน 3 โครงการ

พ.ศ 2561

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

ที่

หน่วยงาน พ.ศ.2560
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก

87,859,000

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองคูคต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
1.2 แผนงานงบกลาง
โครงการ

1 โครงการจัดการจราจรภายในเขต
เทศบาลเมืองคูคต

รวม

จานวน 1 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องหมายจราจร เช่น ปูายห้ามเข้า ปูายห้าม
จอด และปูายชนิดอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
- ต้นเสาปักแผ่นปูายจราจร
- สีทาถนน
รวมทั้งการจ้างเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับกิจการนี้

งบประมาณ
(บาท)
1,000,000

สถานที่
ดาเนินการ
ในเขต
เทศบาล
เมืองคูคต

พ.ศ.2560
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล
กองช่าง

พ.ศ 2561

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

ที่

1,000,000
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองคูคต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการ

1 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเขตเทศบาล

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

- ดาเนินงานชุมชนปลอดยาเสพติด จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์
ปฏิบตั ิการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลเมืองคูคต
(ศป.ปส.ทม.คูคต) และชุมชนในเขตเทศบาล
- จัดซื้อน้ายาและอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ในการตรวจ X-Ray ด้าน
ยาเสพติดในโรงเรียนหรือชุมชน ตรวจปัสสาวะยืนยันผล
- จัดทาปูายประชาสัมพันธ์ ปูายกฎระเบียบชุมชน หรือเอกสารแผ่น
พับด้านยาเสพติดและอื่น ๆ ที่จาเป็นในโครงการ
2 โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่อาเภอ - จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สถานีตารวจภูธรคูคต เพื่อใช้จ่ายในการ
ลาลูกกา ตารวจ หรือหน่วยงานที่
จัดทาโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้าน
นักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)” ตามหนังสือสถานีตารวจภูธรคูคต
ยาเสพติด
ที่ ตช 0016.5 (15)/ว 2634 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง
ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดาเนินโครงการ“การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)”
รวม
จานวน 2 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก

150,000

ในเขตเทศบาล สานักปลัดเทศบาล
เมืองคูคต

210,000

โรงเรียนในเขต สานักปลัดเทศบาล
เทศบาล

พ.ศ 2561

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

ที่

360,000

16

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองคูคต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการศึกษา
โครงการ

1 โครงการส่งเสริมความรู้ทางการศึกษา
1.1 - จัดกิจกรรมเข้าค่ายต่อต้าน
ยาเสพติด
1.2 - จัดกิจกรรมเข้าค่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

- จัดเข้าค่ายฝึกอบรมให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องสารเสพติด ฝึกทดสอบ
กาลังใจ/ร่างกาย 2 วัน 1 คืน จัดกิจกรรมนันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมให้เด็ก-เยาวชน 2 วัน 1 คืน เรียนรู้ระบบนิเวศ
ธรรมชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
กิจกรรมนันทนาการ
1.3 - จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย
- จัดแสดงวิถีชีวติ /ผลงานของหน่วยงาน
และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ - จัดสาธิตการทาอาหารไทย (อาหารคาว/หวาน) เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่
(2 เม.ย.)
- จัดทาซุ้ม/บอร์ดพระบรมฉายาลักษณ์
1.4 - จัดกิจกรรมเรียนรู้อนุสรณ์สถาน
- นานักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต ศูนย์ที่ 1 (วัดประยูรฯ)
แห่งชาติ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล ศูนย์ที่ 2 วังทองธานี และศูนย์ที่ 3 และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต
ฯ (ทั้ง 3 ศูนย์) และโรงเรียนอนุบาล ทัศนศึกษาที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ชมห้องภาพปริทศั น์ ชมพิพธิ ภัณฑ์
เทศบาลเมืองคูคต
ประวัติศาสตร์ ชมดินสมรภูมิรบ ชมพิพธิ ภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้ง เพื่อให้ความรู้ความ
เป็นมาประวัติศาสตร์ชาติไทย สร้างจิตสานึกรักบรรพบุรุษ
1.5 - จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
- จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและศักยภาพในการผลิต
ผู้ดูแลเด็ก
สื่อนวัตกรรม และการจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้แก่ครู
และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองคูคต

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

200,000

ค่ายอบรมนอก
เขตเทศบาลฯ
ค่ายอบรมนอก
เขตเทศบาล
เมืองคูคต
สถานที่ใน
อาเภอลาลูกกา

กองการศึกษา

90,000

อนุสรณ์สถาน
แห่งชาติ

กองการศึกษา

140,000

ห้องประชุม
สานักงาน
เทศบาลเมือง
คูคต

กองการศึกษา

250,000

100,000

พ.ศ 2561

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

ที่

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการศึกษา
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการส่งเสริมความรู้ทางการศึกษา
(ต่อ)
- จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
1.6 - จัดกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ของ
1) ครูพาให้นกั เรียนประดิษฐ์การ์ดหรือของที่ระลึกในชั้นเรียนเพื่อมอบให้พอ่
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (ทั้ง 3 ศูนย์ )
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต 2) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กฯ ทั้ง 3 แห่ง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเ จัดกิจกรรมวัน
พ่อแห่งชาติ มีการแสดงของนักเรียนและจัดพิธีการราลึกพระคุณพ่อด้วยการมอบ
การ์ดหรือของที่ระลึกที่นกั เรียนได้ร่วมกันประดิษฐ์ในชั้นเรียนให้กบั พ่อ

3) จัดบอร์ดแสดงนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ฯ
- จัดกิจกรรมวันปีใหม่
1) นักเรียนนาของขวัญมาจับฉลากแลกเปลี่ยนกัน
2) มีการแสดงของนักเรียนแต่ละชั้น
3) การเล่มเกมส์ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
4) นักเรียน ครู และผู้ปกครองนาอาหารมารับประทานร่วมกัน
- จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
1) ครูพาให้นกั เรียนประดิษฐ์การ์ดหรือของที่ระลึกในชั้นเรียนเพื่อมอบให้แม่

2) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ ทั้ง 3 แห่ง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มีการแสดงของนักเรียนและพิธกี ารราลึก
พระคุณแม่ด้วยการมอบการ์ดหรือของที่ระลึกที่นักเรียนได้ร่วมกันประดิษฐ์
ในชั้นเรียนให้กับแม่
3) จัดบอร์ด/จัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

งบประมาณ
(บาท)

160,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก

ศูนย์พฒ
ั นา กองการศึกษา
เด็กเล็ก ทั้ง 3
ศูนย์ และ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมือง
คูคต

พ.ศ 2561

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

ที่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการศึกษา
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจ - ครูประจาชั้นให้องค์ความรู้ด้านการเกษตร วิธกี ารปลูกพืชผัก วัสดุ
พอเพียง
อุปกรณ์การเกษตร แก่นักเรียน
- จัดกิจกรรมทาแปลงเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัว โดยผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมกับครูประจาชั้น
3 โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิด - จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถาบันการศึกษา อิบาดุรเราะห์มาน (มัสยิด
อิบาดุรเราะห์มาน (จัดกิจกรรม
อิบาดุรเราะห์มาน) ตามหนังสือ ที่ อบด.พิเศษ/2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม
อบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน)
2559 เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน
4 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน - บรรพชาเด็กชายอายุระหว่าง 10 -17 ปี จานวน 20 วัน
- อบรมให้ความรู้ด้านพุทธศาสนา
- เรียนรู้การดาเนินชีวติ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข
5 โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่
- จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดลาดสนุ่นสาหรับใช้จ่าย
โรงเรียนวัดลาดสนุ่น (โครงการ
ในการดาเนินการจัดหาอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน ตามหนังสือ
อาหารกลางวัน)
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน
2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ”

งบประมาณ
(บาท)
120,000

100,000

100,000

4,624,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก กองการศึกษา
เล็ก ทั้ง 3 ศูนย์
และโรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลฯ
มัสยิด
กองการศึกษา
อิบาดุรเราะห์
มาน
วัดโพสพผลเจริญ กองการศึกษา

โรงเรียน
วัดลาดสนุ่น

กองการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการศึกษา
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

6 โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
- โครงการอาหารกลางวัน

- จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดประยูร
ธรรมาราม สาหรับใช้จ่ายในการดาเนินการจัดหาอาหารกลางวัน สาหรับ
นักเรียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว 3301
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ”

2,368,000

โรงเรียน
วัดประยูรธรร
มาราม

กองการศึกษา

7 โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่
โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ
- โครงการอาหารกลางวัน

- จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ เพื่อใช้
จ่ายในการดาเนินการจัดหาอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน
2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ”

1,624,000

โรงเรียนวัด
โพสพผลเจริญ

กองการศึกษา

8 โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
- ดนตรีผูกมิตรไมตรีเชิญชวนเพื่อน
พ้องน้องพี่สร้างจิตอาสา

- จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพฯ
เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการดนตรีผูกมิตรไมตรีเชิญชวนเพื่อนพ้อง
น้องพี่สร้างจิตอาสา

158,000

โรงเรียนมัธยม
สังคีตวิทยา

กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการศึกษา
โครงการ

9 โครงการงานมหกรรมจัดการศึกษา
ท้องถิ่นระดับภาค

10 โครงการงานมหกรรมจัดการศึกษา
ท้องถิ่นระดับประเทศ

11 โครงการงานมหกรรมจัดการศึกษา
ท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

- นานักเรียนเข้าประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและการแสดงบนเวที

150,000

- จัดกิจกรรมออกบูทแสดงนิทรรศการการจัดการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองคูคต
- นาผู้ดูแลเด็กบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการทางการศึกษาจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ
- นานักเรียนเข้าประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและการแสดงบนเวที
- จัดกิจกรรมออกบูทแสดงนิทรรศการการจัดการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองคูคต
- นาผู้ดูแลเด็กบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการทางการศึกษาจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ

นอกเขต
เทศบาลเมือง
คูคต ตามที่
เจ้าภาพจัดงาน
กาหนด

120,000

อาคาร
กองการศึกษา
ชาเลนเจอร์
ศูนย์การ
ประชุมและ
แสดงสินค้า
อิมแพค เมือง
ทองธานี อ.ปาก
เกร็ด จ.นนทบุรี
นอกเขต
กองการศึกษา
เทศบาลเมือง
คูคต ตามที่
เจ้าภาพจัดงาน
กาหนด

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

- นานักเรียนเข้าประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและการแสดงบนเวที
- จัดกิจกรรมออกบูทแสดงนิทรรศการการจัดการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองคูคต
- นาผู้ดูแลเด็กบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการทางการศึกษาจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ

80,000

พ.ศ 2561

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

ที่

กองการศึกษา
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการศึกษา
โครงการ

12 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครู
บุคลากรการศึกษา และทัศนศึกษา
ดูงาน

13 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
เยาวชนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนอนุบาล เทศบาลเมืองคูคต

14 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ทั้ง 3 ศูนย์) และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- นาบุคลากรกองการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาการบริหารงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนอนุบาลฯ พร้อมทั้งทัศนศึกษา ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กต้นแบบศูนย์
สาธิต หรือสถานศึกษาที่มีการจัดศึกษาดีเด่น และเป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็น
การเปิดโลกทัศน์แก่ครูผู้ดูแลเด็กและนาประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา
ดูงานนากลับมาพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาของตน
- จัดกิจกรรมทันตสุขภาพ โดยดาเนินการตรวจช่องปากและฟัน พร้อม
เคลือบฟูลออไรด์ให้แก่นักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 1 (วัดประยูรฯ) ,
ศูนย์ที่ 2 (วังทองธานี) , ศูนย์ที่ 3 และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง คูคต

- จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
คูคต และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ ดังนี้
1) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดประยูรธรรมาราม
2) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวังทองธานี
3) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 3
4) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต
15 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน - จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สาหรับโรงเรียนภายในเขตเทศบาล ดังนี้
ในเขตเทศบาลเมืองคูคต
1) โรงเรียนวัดลาดสนุ่น
2) โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ
3) โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก

200,000

นอกเขต
เทศบาลเมือง
คูคต

กองการศึกษา

80,000

ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก ทั้ง 3 ศูนย์
และ โรงเรียน
อนุบาล เทศบาล
เมืองคูคต

กองการศึกษา

219,000
124,000
124,000
499,000
2,216,000
778,000
1,135,000

พ.ศ 2561

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

ที่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการศึกษา
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

16 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองคูคต
16.1 - จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก - นานักเรียนของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (ทั้ง 3 ศูนย์) และโรงเรียนอนุบาล
ห้องเรียน
เทศบาลฯ เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
16.2 - จัดกิจกรรมเปิด–ปิดภาค
การศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ
(ทั้ง 3 ศูนย์) และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองคูคต

- จัดกิจกรรมเปิดภาคการศึกษา (ปฐมนิเทศ) ประชุมผู้ปกครองเพื่อ
รับทราบนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา และคัดเลือก
ผู้ปกครองเครืยข่าย
1) จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อตกลงต่างๆ ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลฯ ร่วมกัน
2) ผู้ปกครองพบปะครูประจาชั้น รับทราบระเบียบ ข้อบังคับ และ
คัดเลือกคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ
และผู้ปกครองเครือข่าย
- จัดกิจกรรมปิดภาคการศึกษา (ปัจฉิมนิเทศ) ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ (ทั้ง 3 ศูนย์) และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต และมอบ
ประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

200,000

นอกเขต
เทศบาลเมือง
คูคต
ศูนย์ที่ 1
(วัดประยูรฯ) ,
ศูนย์ที่ 2
(วังทองธานี) ,
ศูนย์ที่ 3
และโรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลเมือง
คูคต

80,000

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

กองการศึกษา

กองการศึกษา

23

24
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการศึกษา
โครงการ

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองคูคต)
17.1 - ค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ วัดประยูรฯ
17.2 - ค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ วังทองธานี
17.3 - ค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนย์ที่ 3
17.4 - ค่าจัดการเรียนการสอนนักเรียน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ ศูนย์ที่ 1 (ศูนย์
วัดประยูรฯ)
17.5 - ค่าจัดการเรียนการสอนนักเรียน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ ศูนย์ที่ 2 (ศูนย์
วังทองธานี)
17.6 - ค่าจัดการเรียนการสอนนักเรียน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ ศูนย์ที่ 3

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองคูคต ทั้ง 3 ศูนย์ (ศูนย์ที่ 1 (วัดประยูรฯ) , ศูนย์ที่ 2 (วังทอง
ธานี) และศูนย์ที่ 3 ดังนี้
- จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดทาอาหารกลางวัน สาหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์วดั ประยูรฯ จานวน 106 คน เป็นจานวน 245 วัน
- จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดทาอาหารกลางวัน สาหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์วงั ทองธานี จานวน 60 คน เป็นจานวน 245 วัน
- จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดทาอาหารกลางวัน สาหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 3 จานวน 60 คน เป็นจานวน 245 วัน
- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานทั่วไปของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดประยูรฯ จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน จ้าง
เหมาบริการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และอื่น ๆ อัตราเด็ก 120 คน
- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานทั่วไปของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวังทองธานี ค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และอื่น ๆ อัตราเด็ก 60 คน
- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานทั่วไปของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต (ศูนย์ที่ 3) จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การ
เรียนการสอน จ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและอื่น ๆ
อัตราเด็ก 60 คน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

520,000

ศูนย์พฒ
ั นาฯ
วัดประยูรฯ
ศูนย์พฒ
ั นาฯ
วังทองธานี
ศูนย์พฒ
ั นาฯ
ศูนย์ที่ 3
ศูนย์พฒ
ั นาฯ
ศูนย์วดั ประยูรฯ

294,000
294,000
204,000

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

102,000

ศูนย์พฒ
ั นาฯ กองการศึกษา
ศูนย์วงั ทองธานี

102,000

ศูนย์พฒ
ั นาฯ
ศูนย์ที่ 3

กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการศึกษา
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาล
บริหารสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาล เทศบาลเมืองคูคต) ดังนี้
เทศบาลเมืองคูคต)
18.1 - ค่าอาหารกลางวันนักเรียน
- สนับสนุนในการจัดหาอาหารกลางวัน เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
ทาอาหารกลางวันให้เด็ก นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต ภาค
เรียนที่ 2/2560 จานวน 90 คน ภาคเรียนที่ 1/2561 จานวน 170 คน
คนละ 20 บาท จานวน 200 วัน
18.2 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ - จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์สื่อเสริมพัฒนาการสาหรับจัดเป็นแหล่ง
ในโรงเรียน
เรียนรู้ให้กับนักเรียน
18.3 - ค่าใช้จ่ายพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด - จัดหาวัสดุ-ครุภณ
ั ฑ์และหนังสือนิทานภายในห้องสมุดให้กับนักเรียน
โรงเรียน
18.4 - ค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลักสูตร
- จัดประชุมคณะครู ผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อปรึกษาหารือการจัดทา ปรับปรุง
สถานศึกษา
การทาหลักสูตรสถานศึกษา และเชิญวิทยากรบรรยายแนะนาการปรับปรุง
หลักสูตรให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
18.5 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู - จัดฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 6 คน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18.6 - ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

- สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทความเร็วสูงของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต เกี่ยวกับระบบดังต่อไปนี้
1. ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL
2. ระบบ Wireless Fidelity : Wifi

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
เทศบาลเมือง
คูคต
520,000

50,000
100,000
20,000

18,000
18,000

25

26
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการศึกษา
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองคูคต) (ต่อ)
18.7 - ค่าจัดการเรียนการสอน
- จัดกิจกรรมโครงการตามมาตรฐานการศึกษาสาหรับนักเรียนในภาคเรียน
ที่ 2/2560 จานวน 90 คน และภาคเรียนที่ 1/2560 จานวน 170 คน

งบประมาณ
(บาท)

221,000

18.8 - ค่าหนังสือเรียน

34,000

18.9

17,000

18.10

18.11

18.12

- จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด จัดทาบัญชีแจกหนังสือเรียน
ครูผู้สอนประเมินคุณภาพหนังสือ และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกหนังสือเรียน เป็นหนังสือเรียนให้เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองคูคต จานวน 170 คน ๆ ละ 200 บาท ต่อปี
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนให้เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองคูคต จานวน 170 คน ๆ ละ 100 บาทต่อปี
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- สนับสนุนค่าเครื่องแบบให้ผู้ปกครองของนักเรียนสาหรับจัดซื้อจัดหา
เครื่องแบบนักเรียน จานวน 170 คน และติดตามใบเสร็จเงินหรือหลักฐาน
การจัดหาเครื่องแบบ แต่งตั้งผู้จ่ายเงินสดอย่างน้อย 2 คน เพื่อร่วมจ่ายเงิน
เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ - จัดกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทัศนะศึกษา และ
ผู้เรียน
ให้บริการสารสนเทศสาหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 จานวน 90 คน
และภาคเรียนที่ 1/2560 จานวน 170 คน
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
- จัดกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียน (เป็นโครงการคัดเลือกก่อนการ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน จัดสรร)
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

51,000

56,000

500,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการศึกษา
โครงการ

18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองคูคต) (ต่อ)
18.13 - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอู งกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา
18.14 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่
“ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
18.15 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
18.16 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

- จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ให้นักเรียนรู้จักโทษของยาเสพติด

21,000

- จัดสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (เป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)

100,000

- จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาได้อย่างถูกต้อง

50,000

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองคูคต

200,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

27

28
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการศึกษา
โครงการ

19 โครงการติดตั้งปูายศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กวัดประยูรธรรมาราม บริเวณ
ประตูทางเข้าวัดประยูรธรรมาราม
20 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต
ศูนย์ที่ 2 วังทองธานี

21 โครงการกั้นห้องติดตั้งฝูาเพดาน
พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศโรง
อาหารของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองคูคต

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- ติดตั้งปูายศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดประยูรธรรมาราม โดยดาเนินการ
ก่อสร้างฐานพร้อมติดตั้งปูายชื่อศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ บริเวณทางเข้าวัด
ประยูรธรรมาราม (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล
เมืองคูคต)
- ปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กแห่งที่ 2 วังทองธานีโดยดาเนินการ ดังนี้
1) ต่อเติมพื้นที่ด้านหน้าอาคารเรียนให้เป็นห้องธุรการ โดยมีพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเหล็กดัด
2) ติดตั้งกระจกบานเลื่อน
และอื่น ๆ ที่จาเป็นในโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลเมืองคูคต)
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU
จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของศูนย์พฒ
ั นาฯ วังทองธานี
- กั้นห้อง ติดตั้งฝูาเพดานโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต
โดยดาเนินการกั้นห้องครัว พร้อมติดตั้งฝูาเพดาน และอื่น ๆ ที่จาเป็นใน
โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองคูคต)
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU
เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต
จานวน 6 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

100,000

บริเวณประตู
ทางเข้าวัด
ประยูรธรรมา
ราม
ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก
วังทองธานี

600,000

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

32,400
500,000

282,000

พ.ศ 2561

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

ที่

โรงอาหารของ กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมือง
คูคต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการศึกษา
โครงการ

22 โครงการเพิ่มศักยภาพโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองคูคต

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- จัดซื้อ/จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สาหรับใช้ในการปฏิบตั ิงานของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองคูคต ดังนี้
1) เครื่องเข้าเล่มแบบสันกาวอัตโนมัติ จานวน 1 เครื่อง
2) เครื่องโทรศัพท์ จานวน 1 เครื่อง
3) เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต
- จัดซื้อชุดการสอนมัลติมิเดีย จานวน 4 ชุด ประกอบด้วย
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.
2560 ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จานวน 4
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
3) เครื่องรับโทรทัศน์ (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว จานวน 4 เครื่อง
4) ชุดเครื่องเสียงชนิดติดผนัง พร้อมอุปกรณ์ จานวน 6 ชุด

งบประมาณ
(บาท)

100,000
1,000
25,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
เทศบาลเมือง
คูคต

88,000

68,000

52,000
45,000

29

30
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการศึกษา
โครงการ

23 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์โรงเรียน
อนุบาล เทศบาลเมืองคูคต

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

- ปรับปรุงภูมิทศั น์โรงเรียนอนุบาล เทศบาลเมืองคูคต โดยดาเนินการดังนี้
1) ปรับพื้นดินพร้อมปูหญ้า ตกแต่งสถานที่บริเวณโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองคูคตเพื่อทาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
2) ติดตั้งบานประตูกระจกอาคารเรียนทั้ง 3 ชั้น กั้นห้องกระจก
3) ปรับปรุงบริเวณที่รอรับนักเรียน ได้แก่ ปรับให้มีพนักพิง บริเวณ
ศาลา 8 เหลี่ยม จัดสวนหน้าโรงเรียน จัดเครื่องเสียง
4) ปรับปรุงห้องสมุด
5) ปรับปรุงสีอาคารเรียนพร้อมวาดภาพประกอบ
6) ปรับปรุงห้องพยาบาล
(รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองคูคต)
24 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ศูนย์พฒ
ั นา - ปรับปรุงภูมิทศั น์ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต ศูนย์ที่ 3 โดย
เด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต ศูนย์ที่ 3 ดาเนินการ ดังนี้
1) จัดทาปูายชื่อศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ
2) ปูพื้นยางสังเคราะห์บริเวณโดยรอบศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ
และอื่น ๆ ที่จาเป็นในโครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองคูคต)
- จัดซื้อเครื่องดูดควันอาหารและปล่องระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง จานวน
1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต
ศูนย์ที่ 3
- จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม พร้อมติดตั้ง จานวน 3 ชุด เพื่อใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต ศูนย์ที่ 3

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก

1,320,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
เทศบาลเมือง
คูคต

250,000

85,000

200,000

ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาล
เมืองคูคต ศูนย์
ที่ 3

พ.ศ 2561

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

ที่

กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการศึกษา
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

25 โครงการต่อเติมศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ - ต่อเติมศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต ศูนย์ที่ 3 โดยดาเนินการ
ศูนย์ที่ 3
ดังนี้
1) ติดตั้งหลังคาบังแดด (ระหว่างอาคาร 2 ด้าน)
2) ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ฯ ศูนย์ที่ 3
3) ปรับพื้นดินและเทพื้น ค.ส.ล. บริเวณรอบศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ จัดทา
ที่พกั คอย (รอรับนักเรียน)
4) ติดตั้งรางรับน้าฝนรอบอาคารหลักและอาคารประกอบศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กฯ ศูนย์ที่ 3
5) ก่อสร้างห้องน้าครู จานวน 2 ห้อง
6) จัดทาท่อระบายน้า/บาบัดน้าเสียของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 3
(รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองคูคต)
26 โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์พฒ
ั นาเด็ก - จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้และครุภณ
ั ฑ์สาหรับใช้ในการปฏิบตั ิงานและ
เล็กเทศบาลเมืองคูคต (ศูนย์ที่ 3)
สาหรับนักเรียนของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลฯ ศูนย์ที่ 3 ดังนี้
1) เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 26,000 BTU จานวน
3 เครื่อง
2) ชั้นเก็บของนักเรียน จานวน 3 ชุด
3) โต๊ะพับอเนกประสงค์ จานวน 10 ตัว
4) โต๊ะไม้ จานวน 20 ตัว
5) ตู้กับข้าวอะลูมิเนียม จานวน 1 ชุด

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

4,000,000

ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาล
เมืองคูคต
(ศูนย์ที่ 3)

กองการศึกษา

ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาล
เมืองคูคต
(ศูนย์ที่ 3)

กองการศึกษา

108,600

พ.ศ 2561

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

ที่

60,000
20,000
42,000
9,000

31

32
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการศึกษา
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

27 โครงการขยายชั้นเรียนอนุบาล 3 ขวบ - จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบตั ิงานสาหรับเจ้าหน้าที่และสาหรับ
นักเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต ดังนี้
1) ชั้นเก็บของนักเรียน จานวน 6 ชุด
2) ชั้นวางรองเท้าแบบ 30 ช่อง จานวน 6 ชุด
3) ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน จานวน 4 ตู้
4) โต๊ะ – เก้าอี้ รับประทานอาหารสาหรับนักเรียน จานวน 6 ชุด
5) โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน จานวน 40 ชุด
6) โต๊ะทางาน ระดับ 3 – 6 พร้อมเก้าอี้ จานวน 2 ชุด
7) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จานวน 1 ตัว
8) เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU จานวน
8 เครื่อง
รวม

จานวน 27 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

120,000
90,000
24,000
51,000
20,000
17,000
20,000
376,000

28,237,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
เทศบาลเมือง
คูคต

พ.ศ 2561

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

ที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองคูคต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ

1 โครงการปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

- จัดอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงาน
- จัดกิจกรรมปูองกันและควบคุมโรคให้แก่ประชาชนทั่วไป และกลุ่ม
เสี่ยงในชุมชน โรงเรียนในเขตเทบาล
- จัดทาปูาย เอกสารแผ่นพับ
- จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในงานปูองกันและควบคุมโรคฯ
- ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
2 โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ - จัดอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงาน
และโรคอุบตั ิใหม่
- จัดกิจกรรมปูองกันและควบคุมโรคให้แก่ประชาชนทั่วไป และกลุ่ม
เสี่ยงในชุมชน โรงเรียนในเขตเทบาล
- จัดทาปูาย เอกสารแผ่นพับ
- จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในงานปูองกันและควบคุมโรคฯ
- ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
3 โครงการปูองกันและควบคุมโรคเอดส์ - จัดอบรมให้ความรู้ด้านการปูองกันโรคและควบคุมโรคให้แก่
ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โรงเรียนในเขตเทศบาล
- จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในงานปูองกันและควบคุมโรคฯ
- จัดทาปูายและเอกสารแผ่นพับ
- ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก

150,000

ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
เมืองคูคต
งานปูองกันและ
ควบคุมโรค

50,000

ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
เมืองคูคต
งานปูองกันและ
ควบคุมโรค

50,000

ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
เมืองคูคต
งานปูองกันและ
ควบคุมโรค

พ.ศ 2561

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

ที่
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ

4 โครงการปูองกันและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ ของสัตว์ในเขตเทศบาล

5 โครงการเฝูาระวังภาวะโภชนาการ
และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
6 โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข
7 โครงการยกระดับมาตรฐานด้าน
สุขาภิบาลอาหารเทศบาลเมืองคูคต

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- จัดซื้อวัคซีน ยาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็น สาหรับสัตว์
- จัดซื้ออาหารสาหรับสุนัข
- จ้างเหมาทีมสัตวแพทย์เพื่อช่วยในการทาหมันสุนัขและแมว
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจับสุนัข
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปูองกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์
- ปรับปรุงภูมิทศั น์ของโรงเลี้ยงสุนัขในเขตเทศบาล
- จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดต่อจากสัตว์
- จัดอบรมกลุ่มเสี่ยงหรือผู้นาชุมชน
- ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
- จัดกิจกรรมอบรม
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น อาหารเสริม วิตามิน นม ให้กับ
เด็กที่มีปญ
ั หาภาวะทุพโภชนาการ
- จัดอบรมให้กับกลุ่มเสี่ยงด้านสาธารณสุขฯ
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และอื่นๆ
- จัดอบรมการออกร้านอาหารสาหรับผู้ประกอบการร้านจาหน่าย
อาหารและหาบเร่แผงลอย
- จัดซื้อน้ายาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย สาหรับทดสอบอาหาร
- จัดซื้อน้ายาตรวจคุณภาพน้าประปา
- จัดทาปูายร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย
- จัดทาชุดกันเปื้อน
- ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก

400,000

ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
เมืองคูคต

50,000

ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
เมืองคูคต

50,000

ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
เมืองคูคต
ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
เมืองคูคต

50,000

พ.ศ 2561
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในเขต - จัดอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกชมรมผู้สูงวัยในเขตเทศบาล
เทศบาลเมืองคูคต
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ ฯลฯ
- จัดกิจกรรมธรรมสัญจร
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก

1,000,000

ในและนอกเขต กองสาธารณสุขฯ
เทศบาลเมือง
คูคต

50,000

ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
เมืองคูคต

10 โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนา - จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้าน
ด้านสุขภาพ
สาธารณสุขให้แก่แกนนาด้านสุขภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม

1,500,000

ในและนอกเขต กองสาธารณสุขฯ
เทศบาลเมือง
คูคต

รวม

3,350,000

9 โครงการอนามัยโรงเรียน

จานวน 10 โครงการ

- จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแก่เด็กนักเรียน
- จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพในเด็กนักเรียน
- จัดซื้อยา และเวชภัณฑ์
- จัดทาเอกสารแผ่นพับและอื่นๆ ที่จาเป็นในโครงการ

พ.ศ 2561
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองคูคต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ.2560
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรี - ดาเนินการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้กับคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีชุมชนในเขตเทศบาล
- ศึกษาดูงานด้านสตรีและที่เกี่ยวข้อง
2 โครงการครอบครัวผาสุก
- ดาเนินการจัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ความรู้แก่
ครอบครัวในชุมชนในเขตเทศบาล
3 โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน - ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของ
ภาคฤดูร้อน
เยาวชน
- จัดอบรมด้านนันทนาการกับเยาวชนในเขตเทศบาลระหว่างปิด
ภาคเรียน
4 โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
- ดาเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
- จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบตั ิงานคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
- ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ

1,200,000

นอกเทศบาลเมือง
คูคต

กองสวัสดิการ
สังคม

700,000

นอกเขตเทศบาล
เมืองคูคต
นอกเขตเทศบาล
เมืองคูคต

กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

สานักงานเทศบาล
เมืองคูคต

กองสวัสดิการ
สังคม

5 โครงการจัดตั้งศูนย์เยาวชนเทศบาล
เมืองคูคต

150,000

ภายนอกเทศบาล
เมืองคูคต
ในเทศบาลเมือง
คูคต
ภายนอกเทศบาล
เมืองคูคต

กองสวัสดิการ
สังคม

- ดาเนินการจัดตั้งศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองคูคต
- จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
- ศึกษาดูงานด้านศูนย์เยาวชน

พ.ศ 2561

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
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ที่

800,000

500,000

36

37
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการ

6 โครงการสนับสนุนการดาเนินงาน
ของชุมชน
6.1 - จัดซื้อเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์
ครบชุดให้ชุมชนในเขตเทศบาล

6.2 - ก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์
สาหรับชุมชนในเขตเทศบาล

6.3 - ก่อสร้างและปรับปรุงศาลา
ประชาคม
7 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาล

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ.2560
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

- จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จานวน 4 ชุด ให้กับชุมชนรณชัย,
ชุมชนแข็งขัน 3 , ชุมชนเสมาฟูาคราม 25 และโรงเรียนผู้สูงอายุ
ประกอบด้วย
- เครื่องพาวเวอร์ผสมเสียง จานวน 4 เครื่อง
- ตู้ลาโพง จานวน 16 ตู้ พร้อมสายและอุปกรณ์
- ไมโครโฟนแบบถือ จานวน 8 ตัว พร้อมขาตั้ง
- ไมโครโฟนแบบครอบศีรษะ จานวน 4 ชุด
- เครื่องเล่น DVD - CD จานวน 4 เครื่อง
- ตู้แร็ค สาหรับเก็บเครื่องและอุปกรณ์ จานวน 4 ชุด

120,000

ชุมชนรณชัย,
ชุมชนแข็งขัน 3 ,
ชุมชนเสมาฟูา
คราม 25 และ
โรงเรียนผู้สูงอายุ

กองสวัสดิการ
สังคม

- ก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ชุมชนเสมาฟูาคราม 25 โดยก่อสร้าง
หลังคาแบบเมทัลชีส ขนาดกว้างประมาณ 8.00 เมตร ยาวประมาณ
12.00 เมตร พร้อมเทพื้นคอนกรีต (รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลเมืองคูคต)
- ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนวังทองธานี โดยดาเนินการ
ปรับปรุงหลังคาห้องเก็บของ ห้องน้า ปูพื้นทาสี และไฟฟูาส่องสว่าง
(รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองคูคต
- จัดประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล

500,000

ชุมชนเสมาฟูา
คราม 25

กองสวัสดิการ
สังคม

250,000

ชุมชนวังทองธานี

กองสวัสดิการ
สังคม

300,000

ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองคูคต

กองสวัสดิการ
สังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการ

8 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ
ชุมชนในเขตเทศบาล
9 โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชนในเขต
เทศบาล

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- ดาเนินการจัดประชุมผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน
- ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนในเขตเทศบาล
- จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้แก่คณะกรรมการชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง
- ศึกษาดูงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

10 โครงการสนับสนุนการออกกาลังกาย
ให้แก่ประชาชน
10.1 - จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
- จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งให้กับชุมชนสีวลี ประกอบด้วย
กลางแจ้งสนามกีฬาเทศบาลเมืองคูคต 1) เครื่องเดินอากาศไร้การกระแทกแบบเดี่ยว จานวน 1 เครื่อง
2) เครื่องแกว่งสะโพกทรงตัว จานวน 1 เครื่อง
3) เครื่องบริหารเอวและย่าเท้าสลับ จานวน 1 เครื่อง
4) เครื่องเดินสลับแขนขาแนวราบ จานวน 1 เครื่อง
10.2 - จัดซื้ออุปกรณ์ประจาสนามเด็กเล่น - จัดซื้ออุปกรณ์ประจาสนามเด็กเล่นให้กับชุมชนเสมาฟูาคราม 25 ,
ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล
ชุมชนสีวลี , ชุมชนหมู่บา้ นการ์เด้นโฮม ประกอบด้วย
- ชิงช้าเด็กเล็ก 4 ที่นั่ง จานวน 3 เครื่อง
- ม้ากระดก 4 ที่นั่ง จานวน 3 เครื่อง
- สิงโตทะเลสปริง จานวน 2 เครื่อง
- ปีนปุายสไลด์ (ผนังเดียว) จานวน 3 เครื่อง
- ชุดโต๊ะเก้าอี้ม้าหิน จานวน 6 ชุด
10.3 - ก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพ
- ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ชุมชนและสนามเด็กเล่นชุมชนร่มเย็น
สนามเด็กเล่น และลานกีฬาในเขต (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองคูคต)
เทศบาล

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ.2560
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

50,000
2,100,000

400,000

ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองคูคต
นอกเทศบาลเมือง
คูคต

กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

ชุมชนสีวลี

กองสวัสดิการ
สังคม

700,000

ชุมชนเสมาฟูา
กองสวัสดิการ
คราม 25 , ชุมชน
สังคม
สีวลี , ชุมชน
หมู่บา้ นการ์เด้นโฮม

100,000

ลานอเนกประสงค์
ชุมชนและสนามเด็ก
เล่นชุมชนร่มเย็น

กองสวัสดิการ
สังคม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการ

11 โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน/
หมู่บา้ น
12 โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
ลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด
13 โครงการติดตั้งเสียงไร้สายภายใน
ชุมชนหมู่บา้ นการ์เด้นโฮม
14 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาล
เมืองคูคต
15 โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้
องค์ราชันและองค์ราชินี
16 โครงการจัดทาและปรับปรุงปูายชื่อ
ชุมชนในเขตเทศบาล
17 โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ผู้นาชุมชน ผู้นาผู้สูงอายุ ผู้นา
สตรี และผู้นาองค์กรต่างๆ
รวม

จานวน 17 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- จัดการประชุมเพื่อชี้แจง และร่างระเบียบการแข่งขันกีฬา
- จัดการประชุมเพื่อจัดฉลากแบ่งสายกีฬาประเภทต่าง ๆ
- ดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
- จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนในเขตเทศบาล
- ติดตั้งเสียงไร้สายภายในชุมชนหมู่บา้ นการ์เด้นโฮม ประกอบด้วย
1. ชุดเครื่องควบคุมลูกข่ายกระจายเสียงพร้อมอุปกรณ์ไมโครโฟน
2. ชุดลูกข่ายกระจายเสียงไร้สาย
- ติดตั้งสกอร์บอร์ดสนามกีฬาเทศบาลเมืองคูคต
- ก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
หรือผู้ยากจนในเขตเทศบาล
- จัดทาซุ้มปูายชื่อชุมชนเฉลิมพระเกียรติพร้อมตราสัญลักษณ์
ชุมชนพร้อมศรีสามัคคี และชุมชนการ์เด้นโฮม (รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองคูคต)
- จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ผู้นาต่าง ๆ ได้แก่ ผู้นาชุมชน
ผู้นาผู้สูงอายุ ผู้นาสตรี และผู้นาองค์กรต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ.2560
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

1,500,000

สานักงานเทศบาลฯ

สนามกีฬา
เทศบาลฯ
100,000
ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองคูคต
200,000
ภายในชุมชน
หมู่บา้ นการ์เด้น
โฮม
50,000
สนามกีฬา
เทศบาลเมืองคูคต
100,000
ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองคูคต
200,000
ชุมชนพร้อมศรี
สามัคคี และชุมชน
การ์เด้นโฮม
1,000,000 นอกเทศบาลเมือง
คูคต
11,020,000

กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองคูคต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
สถานที่
ดาเนินการ

- จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี จัดประกวดกระทงดอกไม้สด
- จัดประกวดหนูน้อยนพมาศ

300,000

ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

กองการศึกษา

2) จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต์

- จัดกิจกรรมทาบุญตักบาตรส่งเสริมศาสนา-ประเพณี
- จัดกิจกรรมอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม รดน้า-ขอพรผู้สูงอายุ

300,000

ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

กองการศึกษา

3) จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา (ถวาย
เทียนพรรษา)

- จัดกิจกรรมทาบุญถวายต้นเทียนประจาพรรษาแก่วดั ในเขตเทศบาล

50,000

วัดในเขต
เทศบาลเมือง
คูคต

กองการศึกษา

- จัดซุ้มแสดงผลงานของหน่ายงาน - กิจกรรมเสริมความรู้
- จัดแข่งขันเกมส์พฒ
ั นาร่างกาย - สมอง
- จัดประกวดร้องเพลง
- แจกของขวัญ-รางวัล แก่เด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
- จัดหาเลี้ยงอาหารสาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

400,000

เทศบาลเมือง
คูคต

กองการศึกษา

1 โครงการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมและ
ประเพณีไทย
1) จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
และกีฬา
1) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

รวม

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

จานวน 2 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ 2561

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

ที่

1,050,000
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองคูคต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานงบกลาง
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ปวุ ยโรคเอดส์ - จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ปวุ ยโรคเอดส์ที่มีฐานะยากจนในเขต
เทศบาล จานวน 60 คน คนละ 500 บาทต่อเดือน
2 โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตาม
อัตราดังนี้
1) ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 - 69 ปี รับเดือนละ 600 บาท
2) ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 - 79 ปี รับเดือนละ 700 บาท
3) ผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 - 89 ปี รับเดือนละ 800 บาท
4) ผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป รับเดือนละ 1,000 บาท
3 โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
- จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในเขตเทศบาลเมืองคูคต คน
ละ 800 บาทต่อเดือน
4 โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
สุขภาพเทศบาลเมืองคูคต
คูคต ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตาบล
หรือเทศบาลดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ. 2552 ข้อ 6 โดยให้เทศบาลสมทบ
เงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
เงินที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรให้ในแต่ละปี

งบประมาณ
(บาท)
600,000

สถานที่
ดาเนินการ

ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต
49,824,000 ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

9,600,000
1,400,000

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
เมืองคูคต
สังคม
ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
เมืองคูคต
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานงบกลาง
โครงการ

5 โครงการเพิ่มศักยภาพและสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาล

รวม

จานวน 5 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองคูคต
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดาเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก

1,500,000

กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
คูคต

กองสวัสดิการ
สังคม

62,924,000

พ.ศ 2561

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

ที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองคูคต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1

โครงการเมืองน่าอยู่ เทศบาลน่าอยู่ - จัดกิจกรรมเชิงวิชาการและการรณรงค์อนุรักษ์พฒ
ั นา
สภาพแวดล้
อมความรู้แก่เด็กนักเรียน แกนนา หรือกลุ่มอาสาสมัคร
- จัดอบรมให้
พิ-ทจักั ดษ์ซืส้อิ่งปุแวดล้
๋ยน้าชีอวมภาพสาหรับเทลงคูคลอง
- จัดซื้อต้นไม้
- จัดอบรมจัดประชุมผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยว หรือผู้ดูแลส้วม
สาธารณะภายในเขตเทศบาล
- จัดทาเล่มเอกสารผลงานตามโครงการ

2

โครงการอบรมแกนนาชุมชน
เกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมัน

รวม

จานวน 2 โครงการ

- จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานกับแกนนาชุมชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมัน

งบประมาณ
(บาท)
100,000

200,000

สถานที่ดาเนินการ
ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

พ.ศ.2560
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ 2561

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

ที่

ในและนอกเขต กองสาธารณสุขฯ
เทศบาลเมืองคูคต

300,000

43

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองคูคต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ

1 โครงการคูคตเมืองสะอาด

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

- จัดอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงานในการคัดแยกขยะมูลฝอยจาก
แหล่งกาเนิด การทาปุ๋ยหมักชีวภาพจากบ่อคอนกรีตพร้อมสนับสนุน
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต
- จัดตั้งธนาคารขยะชุมชนในเขตเทศบาล
- จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การรักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อม
- จัดกิจกรรมลดปริมาณขยะ
2 โครงการเทศบาลคาร์บอนต่า - จัดอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน จัดกิจกรรม กลุ่มแกนนาด้านสุขภาพ
จานวน 31 ชุมชน
- แต่งตั้งคณะทางานในชุมชน
- จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อลดปริมาณคาร์บอนในอากาศ
3 โครงการชุมชนรักษ์สะอาด
- จัดอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกาเนิด
- จัดการประกวดชุมชนรักษ์สะอาดในเขตเทศบาล จานวน 31 ชุมชน
พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็น เช่น ปูายกิจกรรม ไม้กวาด และ
อื่น ๆ ฯลฯ
4 โครงการเปลี่ยนกองขยะเป็น - จัดซื้อวัสดุที่จาเป็นในการจัดกิจกรรม เช่น ถุง ปูายประชาสัมพันธ์ และ
กองบุญ
อื่นๆ ที่จาเป็น
รวม

จานวน 4 โครงการ

พ.ศ.2560
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
150,000
ในและนอกเขต กองสาธารณสุขฯ
เทศบาลเมืองคูคต

พ.ศ 2561

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

ที่

400,000

ในและนอกเขต กองสาธารณสุขฯ
เทศบาลเมืองคูคต

100,000

ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

กองสาธารณสุขฯ

50,000

ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

กองสาธารณสุขฯ

700,000

44

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองคูคต

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ
1) จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนใน - จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมือง
เขตเทศบาลเมืองคูคต
คูคต เช่น การประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ เทียนหอม เพ้นต์ผ้า งาน
ฝีมือต่างๆ อาหารแปรรูป ขนม เป็นต้น
2) จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุใน
- ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองคูคต
เขตเทศบาล
เช่น การประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ เทียนหอม เพ้นท์ผ้า งานฝีมือ
ต่าง ๆ อาหารแปรรูป ขนม เป็นต้น
3) จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนในเขต - ฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองคูคต
เทศบาล
เช่น การประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ เทียนหอม เพ้นท์ผ้า งานฝีมือ
ต่าง ๆ อาหารแปรรูป ขนม เป็นต้น
รวม
จานวน 1 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
100,000

100,000

100,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.2560
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

ชุมชนในเขต กองสวัสดิการ
เทศบาลเมือง
สังคม
คูคต
ชุมชนในเขต กองสวัสดิการ
เทศบาลเมือง
สังคม
คูคต
ชุมชนในเขต กองสวัสดิการ
เทศบาลเมือง
สังคม
คูคต

300,000
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองคูคต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
โครงการ

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
2 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองใน
วันสาคัญของสถาบันชาติและ
พระมหากษัตริย์

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- จัดพิธกี ารต่างๆ ในวันเทศบาล 24 เมษายน 2561

- ดาเนินการจัดพิธเี ฉลิมฉลอง 5 ธันวาคม 2560
- ดาเนินการจัดพิธเี ฉลิมฉลอง 12 สิงหาคม 2561
- ดาเนินการจัดพิธเี ฉลิมฉลอง 28 กรกฎาคม 2561
- ดาเนินการส่งเสริมกิจกรรมและร่วมงานในเขตเทศบาลตามงานพิธตี ่าง ๆ
ในวันสาคัญของสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์
- ดาเนินการตกแต่งสถานที่ ซุ้มถวายพระพร จัดพวงมาลา พุ่มดอกไม้
พระบรมสาทิศลักษณ์ ประดับไฟและธงทิวตามเส้นทางที่สาคัญ
3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ คณะ - จัดทาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และทัศนศึกษาดูงานใน
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และทัศน ประเทศ
ศึกษาดูงานในประเทศ
4 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์รอบ
- ก่อสร้างลานพร้อมทางเข้า–ออก ค.ส.ล. หรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่
อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขและ ประมาณ 850 ตารางเมตร ติดตั้งปูายงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
บรรเทาสาธารณภัย
แผ่นปูายอลูมิเนียม ตัวหนังสือและพื้นหลังสะท้อนแสงปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟูาอาคารบรรเทาสาธารณภัยและอื่น ๆที่จาเป็นในโครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองคูคต

งบประมาณ
(บาท)
30,000
2,000,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.2560
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
เทศบาลเมือง
สานัก
คูคต
ปลัดเทศบาล
เทศบาลเมือง
สานัก
คูคต
ปลัดเทศบาล

พ.ศ 2561

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

ที่

1,000,000 ในและนอกเขต
สานัก
เทศบาลเมือง ปลัดเทศบาล
คูคต
1,150,000

รอบอาคาร
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
และบรรเทา
สาธารณภัย

สานัก
ปลัดเทศบาล
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
โครงการ

5 อุดหนุนงบประมาณให้แก่อาเภอ
ลาลูกกาตามโครงการจัดพิธกี ารงาน
พระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรม
ศพฯ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อาเภอลาลูกกา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดพิธกี ารงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของอาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตาม
หนังสืออาเภอลาลูกกา ที่ปท 0518/2590 ลงวันที่ 20กรกฎาคม 2560

6 โครงการสนับสนุนอุดหนุน
งบประมาณให้แก่หน่วยงานอื่นๆ
1) โครงการจ่ายเงินอุดหนุน
- จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการจัดงานกาชาดและงานของดี
กิจกรรมของสานักงานเหล่ากาชาด จังหวัดปทุมธานี และกิจการอื่น ๆ ของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
จังหวัดปทุมธานี
ปทุมธานี ประจาปี 2561 ตามหนังสือสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ปทุมธานี ที่ ลช.ปท. 102/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560
7 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย
- จ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอก เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของ
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ประชาชน ตามโครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
บริการของเทศบาลเมืองคูคต
8 โครงการอบรมเพื่อปูองกันและ
- จัดอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจเพื่อปูองกันและปราบปรามการ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐและ ทุจริตภาครัฐและพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
ราชการ พ.ศ. 2540
พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต
9 โครงการจัดทารายงานผลการ
- จัดทารายงานประจาปี เอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน
ปฏิบตั ิงานประจาปี
และหน่วยงานได้รับทราบผลการปฏิบตั ิงานของเทศบาลเมืองคูคต

งบประมาณ
(บาท)
300,000

50,000

25,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.2560
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
ในเขตอาเภอ
สานัก
ลาลูกกา
ปลัดเทศบาล
จ.ปทุมธานี

พ.ศ 2561

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

ที่

ตามที่สานักงาน
สานัก
เหล่ากาชาด ปลัดเทศบาล
จังหวัด
ปทุมธานีกาหนด
ในเขตเทศบาล
สานัก
เมืองคูคต
ปลัดเทศบาล

100,000

เทศบาลเมือง
คูคต

กองวิชาการ
และแผนงาน

150,000

เทศบาลเมือง
คูคต

กองวิชาการ
และแผนงาน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

10 โครงการจัดทา/ทบทวนแผนพัฒนา - รวบรวมข้อมูล แผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทา/ทบทวนแผนพัฒนา
เทศบาล
เทศบาล จัดทาแผนการดาเนินงาน รวมทั้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไข (ถ้ามี)
- จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
คูคต และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
11 โครงการติดตามและประเมินผล
- จัดทาข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต
แผนพัฒนาเทศบาล
สารวจตอบแบบสอบถาม
- จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการติดตามและประเมินผล แก่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองคูคต
12 โครงการจัดทาประชาคมเทศบาล
- จัดการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกและกาหนด
เมืองคูคต
สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชาคมเทศบาลเมืองคูคต และระดับชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองคูคต
- จัดประชาคมเทศบาลเมืองคูคต และระดับชุมชน เพื่อรับทราบปัญหา
ความต้องการ และระดมความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน อาทิ ภาค
ประชาชน ภาคเอกชน ภาคราชการ คณะกรรมการชุมชน ผู้นากลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
และผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลเมืองคูคต

งบประมาณ
(บาท)
10,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.2560
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
เทศบาลเมือง กองวิชาการ
คูคต
และแผนงาน

พ.ศ 2561

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

ที่

15,000

ในเขตเทศบาล กองวิชาการ
เมืองคูคต
และแผนงาน

100,000

ในเขตเทศบาล กองวิชาการ
เมืองคูคต
และแผนงาน
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5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
โครงการ

13 โครงการจัดทา/ทบทวนแผนชุมชน

14 โครงการสนับสนุนการจัดทาแผน
ชุมชน

15 โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
16 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีทอ้ งถิ่น

รวม

จานวน 16 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- ประชุมอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะในการ
จัดทา/ทบทวนแผนชุมชน ให้แก่คณะกรรมการชุมชน/แกนนาชุมชน คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.2560
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
300,000 ในและนอกเขต กองวิชาการ
เทศบาลเมือง และแผนงาน
คูคต

- ดาเนินการให้คณะกรรมการชุมชนจัดทาร่างแผนชุมชน และนาเสนอให้
ประชาชนในชุมชนได้รับทราบในการประชุมประชาคม และเสนอความ
คิดเห็นเพิ่มเติมรวมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ของชุมชน
- จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชน ชุมชนละ 6,000 บาท จานวน 31 ชุมชน 186,000
ชุมชนในเขต กองวิชาการ
เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดทาทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เป็น
เทศบาลเมือง และแผนงาน
ประจาทุกปี ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856
คูคต
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่
การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
- จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จานวน 3 โซน
2,200,000 ในเขตเทศบาล
กองคลัง
เมืองคูคต
- จัดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบชาระภาษีทอ้ งถิ่นประจาปี โดย
100,000 ในเขตเทศบาล
กองคลัง
จัดทาแผ่นประชาสัมพันธ์ ปูาย จดหมายเตือน ฯลฯ ให้ประชาชน ผู้มี
เมืองคูคต
หน้าที่ชาระภาษีทกุ ประเภทให้ชาระภาษีฯ ภายในกาหนด
- จัดหน่วยบริการรับชาระภาษีนอกที่ตั้งสานักงานเทศบาล (เคลื่อนที)่
20,000 ในเขตเทศบาล
กองคลัง
หลังสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นแบบเพื่อเสียภาษี
เมืองคูคต
7,736,000

พ.ศ 2561

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

ที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองคูคต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ.2560
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการความปลอดภัยทางถนนในช่วง - ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
สงกรานต์ เพื่ออานวยความสะดวกด้านการจราจร น้าดื่ม ฯลฯ
2 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันภัย
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภยั
เบื้องต้นให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
- สาธิตการจาลองสถานการณ์เมื่อเกิดภัย ขั้นตอนและวิธกี าร
เข้าระงับเหตุ
3 โครงการฝึกอบรมเยาวชนสู้ไฟ
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภยั
เบื้องต้นแก่เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ แห่งละ 1 วัน
- สาธิตการดับเพลิงเบื้องต้นแก่เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ
- ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ รวม 400 คน

200,000

4 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของและ
อุปกรณ์

1,150,000

- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า
6.00 X 12.00 เมตร จานวน 1 หลัง (รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการของเทศบาลเมืองคูคต)

พ.ศ 2561

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

ที่

80,000

100,000

ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต
ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล

ภายในเขตเทศบาล
สานัก
เมืองคูคต
ปลัดเทศบาล

บริเวณสถานี
ดับเพลิงเทศบาล
เมืองคูคต

สานัก
ปลัดเทศบาล
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5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการ

5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน
ดับเพลิง

รวม

จานวน 5 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในการปฏิบตั ิงานให้กับพนักงานดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ใน
งานปูองกันฯ
- ฝึกภาคปฏิบตั ิเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
การปฏิบตั ิงานให้กับพนักงานดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ในงาน
ปูองกัน
- ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นพนักงานดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ในงาน
ปูองกันฯ รวม จานวน 45 คน

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ.2560
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

150,000

1,680,000

ในและนอกเขต
เทศบาลเมืองคูคต

สานัก
ปลัดเทศบาล

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองคูคต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาล
เมืองคูคต

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ.2560
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

- ปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาล และแก้ไขส่วนที่ชารุด
บกพร่อง เช่น ฝูาเพดาน ผนัง พื้น ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
เป็นปกติ และทาสีทั้งภายนอกและภายในอาคารสานักงาน
และอื่น ๆ ที่จาเป็นในโครงการ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการของเทศบาลเมืองคูคต)
2 โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้าชาย - หญิง - ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้า ระบบสุขาภิบาล สุขภัณฑ์
ข้างสานักงานเทศบาลเมืองคูคต
ต่าง ๆ งานสี และอื่น ๆ ที่จาเป็น (รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการของเทศบาลเมืองคูคต)

4,000,000

อาคารสานักงาน
เทศบาลเมืองคูคต

กองช่าง

800,000

กองช่าง

3 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษา
ความสะอาด

300,000

อาคารห้องน้าชาย
- หญิง ข้าง
สานักงานเทศบาล
เมืองคูคต
ภายในและนอกเขต
เทศบาลเมืองคูคต

รวม

จานวน 3 โครงการ

- จัดอบรมพนักงานรักษาความสะอาดและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง
- จัดทัศนศึกษาดูงานด้านการรักษาความสะอาด

พ.ศ 2561

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

ที่

กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5,100,000
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองคูคต
1 ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ครุภณ
ั ฑ์

งานบริหารทั่วไป
1 - โต๊ะหมู่บชู า จานวน 2 ชุด

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

- จัดซื้อโต๊ะหมู่บชู า หมู่ 9 จานวน 2 ชุด เพื่อใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานของสานักปลัดเทศบาล

งานบริหารงานคลัง
2 - เก้าอี้บนุ วมมีพนักพิง จานวน 1 ตัว - จัดซื้อเก้าอี้บนุ วมมีพนักพิง จานวน 1 ตัว สาหรับใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานของงานพัสดุและทรัพย์สิน
งานวางแผนและสถิติและวิชาการ
3 - เก้าอี้บนุ วมมีพนักพิง จานวน 2 ตัว - จัดซื้อเก้าอี้บนุ วมมีพนักพิง จานวน 2 ตัว
เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของงานวิจัยและประเมินผลและ
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
4 - ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน จานวน - จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน จานวน 1 ตู้
1 ตู้
เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของกองวิชาการและแผนงาน
5 - ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน
- จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจกทรงสูง จานวน 2 ตู้
กระจกทรงสูง จานวน 2 ตู้
เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของงานวิจัยและประเมินผล และศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
6 - โทรศัพท์ จานวน 4 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ จานวน 4 เครื่อง
เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของกองวิชาการและแผนงาน
รวม

จานวน 6 รายการ

พ.ศ.2560
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

25,000

เทศบาลเมืองคูคต

สานักปลัดเทศบาล

4,000

กองคลัง

กองคลัง

8,000

กองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการและ
แผนงาน

5,500

กองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการและ
แผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการและ
แผนงาน

12,000

4,000

พ.ศ 2561

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

ที่

กองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการและ
แผนงาน

58,500
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1 ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1.2 แผนงานสาธารณสุข
ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น
1 - ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน - จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน จานวน 1 ตู้ เพื่อใช้
จานวน 1 ตู้
ในการปฏิบตั ิงานของงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
2 - โต๊ะหมู่บชู า แบบ 9 ชิ้น จานวน 1 - จัดซื้อโต๊ะหมู่บชู า แบบ 9 ชิ้น จานวน 1 ชุด เพื่อใช้สาหรับ
ชุด
ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขฯ (ปากทางลาลูกกา)
3 - โพเดียม จานวน 1 ชุด
- จัดซื้อโพเดียม จานวน 1 ชุด เพื่อใช้สาหรับห้องประชุม
ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ (ปากทางลาลูกกา)
รวม
จานวน 3 รายการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

พ.ศ.2560
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

6,000

กองสาธาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

12,500

ห้องประชุมอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ

10,000

ห้องประชุมอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

28,500

1.3 แผนงานการศึกษา
ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
1 - พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง - จัดซื้อพัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จานวน
พร้อมติดตั้ง จานวน 10 ตัว
10 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองคูคต ศูนย์ที่ 3
รวม
จานวน 1 รายการ

งบประมาณ
(บาท)
35,000

35,000

สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองคูคต ศูนย์ที่ 3

พ.ศ.2560
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

กองการศึกษา

1 ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1.4 แผนงานเคหะและชุมชน
ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

พ.ศ.2560
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1

- เครื่องโทรศัพท์สานักงาน ชนิด
ไร้สาย จานวน 2 เครื่อง
2 - เครื่องโทรสาร จานวน 1 เครื่อง

6,000

กองช่าง

กองช่าง

18,000

กองช่าง

กองช่าง

3

14,000

กองช่าง

กองช่าง

15,800

กองช่าง

กองช่าง

11,000

กองช่าง

กองช่าง

11,000

กองช่าง

กองช่าง

9,000

กองช่าง

กองช่าง

15,000

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

4
5
6

7

8

รวม

- จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สานักงาน ชนิดไร้สายจานวน 2 เครื่อง
เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานในการปฏิบตั ิงานของกองช่าง
- จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้
ครั้งละ 20 แผ่น จานวน 1 เครื่อง สาหรับใช้ในการปฏิบตั ิงาน
กองช่าง
- ตู้กระจกบานเลื่อนพร้อมฐานรอง - จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนพร้อมฐานรอง จานวน 2 ตู้ เพื่อใช้
จานวน 2 ตู้
ในการปฏิบตั ิงานกองช่าง
- ตู้เก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก
- จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก จานวน 2 ตู้ เพื่อใช้ในการ
จานวน 2 ตู้
ปฏิบตั ิงานกองช่าง
- ตู้บานเลื่อนทึบชนิดสี จานวน 2 ตู้ - จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบชนิดสี จานวน 2 ตู้ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานกองช่าง
- ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน จานวน 2 ตู้ - จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน จานวน 2 ตู้ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานกองช่าง
งานไฟฟ้าและถนน
- โต๊ะทางานระดับ 7–9 พร้อมเก้าอี้ - จัดซื้อโต๊ะทางานระดับ 7 – 9 พร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด เพื่อ
จานวน 1 ชุด
ใช้ในการปฏิบตั ิงานของกองช่าง งานวิศวกรรม
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- เก้าอี้มีพนักพิงหุ้มหนังเทียม
- จัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิงหุ้มหนังเทียม จานวน 5 ตัว เพื่อใช้ในการ
จานวน 5 ตัว
ให้บริการประชาชนที่เข้ามารับบริการภายในกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
จานวน 8 รายการ

99,800
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองคูคต
2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ครุภณ
ั ฑ์

งานบริหารทั่วไป
1 - เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 2
จานวน 1 เครื่อง

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า
19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ.2560
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
30,000

เทศบาลเมืองคูคต

สานักปลัด
เทศบาล

17,000

เทศบาลเมืองคูคต

สานักปลัด
เทศบาล

2,800

เทศบาลเมืองคูคต

สานักปลัด
เทศบาล

งานบริหารงานคลัง
4 - เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
งานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ของ

16,000

กองคลัง

กองคลัง

5

15,800

กองคลัง

กองคลัง

2

- เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
จานวน 1 เครื่อง
3 - เครื่องสารองไฟฟูา จานวน 1 - จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 800VA จานวน 1 เครื่อง โดยมีคณุ ลักษณะพื้นฐาน
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560
เครื่อง
ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รวม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา จานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิดLED ขาวดา จานวน 2 เครื่อง พื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.
2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

จานวน 5 รายการ

พ.ศ 2561

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

ที่

81,600

2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.2 แผนงานการศึกษา
ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
1 - จอภาพแบบ LCD หรือ LED - จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จานวน 1 จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
จานวน 1 จอ
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รวม

จานวน 1 รายการ

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ.2560
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

4,000

กองการศึกษา

กองการศึกษา

4,000

2.3 แผนงานสาธารณสุข
ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
1 - เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง โดยมี
งานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ
2 - เครื่องสารองไฟฟูา ขนาด
- จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
800 VA จานวน 1 เครื่อง
พื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานของงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ
รวม
จานวน 2 รายการ

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ.2560
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

16,000

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2,800

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

18,800
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58
2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1

2

3

4

รวม

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ กว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ของ
จานวน 1 เครื่อง
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network จานวน 1
ชนิด LED สีแบบ Network
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
จานวน 1 เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานบริการสาธารณสุขฯ
- เครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 1 - จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA จานวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
kVA จานวน 3 เครื่อง
พื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- จอภาพแบบ LCD หรือ LED - จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จานวน 2 จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
จานวน 2 จอ
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จานวน 4 รายการ

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ.2560
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

22,000

กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
สังคม

12,000

กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
สังคม

17,400

กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
สังคม

8,000

กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
สังคม

59,400

2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.5 แผนงานการพาณิชย์

1

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

- เครื่องสารองไฟฟูา จานวน 4 - จัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA จานวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
เครื่อง
พืน้ ฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
2 - เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix - เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จานวน 1 เครื่อง โดยมี
Printer แบบแคร่สั้น จานวน 1 คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
รวม
จานวน 2 รายการ

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ.2560
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

11,200

สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล

22,000

สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล

33,200

59

60
บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองคูคต
3 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
3.1. แผนงานการศึกษา
ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
1 - เครื่องปั้มน้า ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ - จัดซื้อเครื่องปั้มน้า ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ จานวน 2
จานวน 2 เครื่อง
เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 2
วังทองธานี และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต ศูนย์ที่ 3
รวม

จานวน 1 รายการ

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ.2560
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

30,000

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ศูนย์ที่ 2 (วังทอง
ธานี) และ ศูนย์ที่ 3

30,000

3.2 แผนงานสาธารณสุข
ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
1 - เครื่องพ่น แบบ ULV ชนิดสะพายหลัง
- จัดซื้อเครื่องพ่น แบบ ULV ชนิดสะพายหลังเป็นเครื่องพ่น
จานวน 1 เครื่อง
สารเคมีแบบฝอยละเอียด เครื่องยนต์เบนซินปริมาตรความจุ
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 58 ลูกบาศก์เซนติเมตร จานวน 1
เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของงานปูองกันและควบคุมโรค
กองสาธารณสุขฯ
รวม
จานวน 1 รายการ

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ.2560
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

100,000

100,000

ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

3 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1 - เครื่องพ่นยาฆ่าหญ้า ชนิดสะพายหลัง เป็น - จัดซื้อเครื่องพ่นยาฆ่าหญ้าชนิดสะพายหลัง เป็นเครื่องยนต์
เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ จานวน 2 เครื่อง เบนซิน 2 จังหวะ ขนาดความจุถังน้ายาไม่น้อยกว่า 20 ลิตร
จานวน 2 เครื่อง
งานสวนสาธารณะ
2 - เครื่องสูบน้า จานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องสูบน้า เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 5
แรงม้า จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานกองช่าง
งานสวนสาธารณะ
รวม
จานวน 2 รายการ

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ.2560
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

10,000

ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

25,000

ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

กองช่าง

35,000

61

62
บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองคูคต
4 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ครุภณ
ั ฑ์

สถานที่
ดาเนินการ

900,000

ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

กองช่าง

- จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 100 ซีซี จานวน 1 คัน เพื่อใช้ใน
การปฏิบตั ิงานของกองช่าง งานโยธา

38,000

ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

กองช่าง

- จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาด14 ลบ.ม. ชนิด
เครื่องยนต์ดีเซลแบบ 4 จังหวะ ขนาด 6 สูบ มีปริมาตรความจุ
ไม่น้อยกว่า 14 ลบ.ม. มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า ด้าน
ท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอยทางานด้วย
ระบบไฮดรอลิก จานวน 2 คัน

7,000,000

ภายในเขต
เทศบาลเมือง
คูคต

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1 - รถยนต์บรรทุกนั่ง ขนาด 4 ล้อ จานวน 1 - จัดซื้อรถยนต์บรรทุกนั่ง แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู เครื่องยนต์
คัน
ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
จานวน 1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานกองช่าง
งานไฟฟ้าและถนน
2 - รถจักรยานยนต์ จานวน 1 คัน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3 - รถบรรทุกขยะมูลฝอย จานวน 2 คัน

รวม

จานวน 3 รายการ

พ.ศ.2560
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

7,938,000

พ.ศ 2561

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

ที่

บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองคูคต
5 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ครุภณ
ั ฑ์

งานบริหารทั่วไป
1 - ถังต้มน้าร้อนไฟฟูา จานวน 2 ถัง

รวม

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

- จัดซื้อถังต้มน้าร้อนไฟฟูา ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ซม. บรรจุน้าไม่
น้อยกว่า 14.5 ลิตร จานวน 2 ถัง เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของ
สานักปลัดเทศบาล

จานวน 1 รายการ

พ.ศ.2560
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

30,000

เทศบาลเมืองคูคต สานักปลัดเทศบาล

30,000

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ครุภณ
ั ฑ์

งานสวนสาธารณะ
1 - เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จานวน 2 เครื่อง
2

- เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง สะพายไหล่
จานวน 2 เครื่อง
รวม
จานวน 2 รายการ

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
- จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จานวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานกองช่าง งานสวนสาธารณะ
- จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง สะพายไหล่ จานวน 2 เครื่อง เพื่อใช้
ในการปฏิบตั ิงานกองช่าง งานสวนสาธารณะ

พ.ศ.2560
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

30,000
45,000

ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต
ในเขตเทศบาล
เมืองคูคต

กองช่าง
กองช่าง

75,000

63

64
บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองคูคต
6 ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ครุภณ
ั ฑ์

งานบริหารทั่วไป
1 - ปูอมยามสาเร็จรูป จานวน 1 ตู้
รวม

จานวน 1 รายการ

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
- จัดซื้อปูอมยามสาเร็จรูป ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร จานวน 1 ตู้

พ.ศ.2560
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2561

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

ที่

100,000
100,000

เทศบาลเมืองคูคต สานักปลัดเทศบาล

