แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองคูคต
อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

www.khukhot.go.th

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน

คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ข้อ 11 ข้อ 19 และข้อ 26 ได้กาหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองคูคต มีหน้าที่จัดทา (ร่าง) แผนการดาเนินงาน โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล หน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาล โดยงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน ได้รวบรวมแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 - 2562) รวมทั้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 - 4 ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ และสภาเทศบาลเมืองคูคต ได้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จึงได้รวบมาเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต เพื่อจัดทาเป็น (ร่าง)
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง
คูคต พิจารณาและเสนอต่อนายกเทศมนตรีประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหาร
ของผู้บริหารท้องถิ่น และควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลฯ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองคูคต

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาด้านก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมท่อระบายน้า
ทางเท้าและสะพาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 การพัฒนาด้านติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะ ขยายเขต
ไฟฟ้าและขยายเขตบริการด้านประปา
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมชุมชน
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือ
เครือ่ งใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
....................................................
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1
ส่วนที่ 1
บทนา
เทศบาลเมืองคูคต เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนา
(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี) และแผนการดาเนินงาน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
แก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อน และตอบสนองให้ตรงต่อความต้องการของประชาชน ให้มีความ
เจริญก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น ได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลุม
ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล และเป็นองค์กรที่มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการพัฒนาบริการสาธารณะ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความ
เข้มแข็งยกระดับขีดความสามารถ ในการพัฒนาเทศบาล โดยมุ่งเน้นให้ภาคประชาชน ภาคราชการ และ
ภาคเอกชน มีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจ พัฒนา แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. เพื่อพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายการบริหารระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ ได้
มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึงกับความต้องการของประชาชน
2. เพื่อพัฒนายกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการงานเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ โดย
พัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกในปัจจุบัน
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 เทศบาลฯ จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงานขึ้น โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลฯ รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ของเทศบาลเมืองคูคต หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาลเมืองคูคต แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอนายกเทศมนตรี
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

2
แผนภูมิขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
รวบรวมแผนงาน / โครงการ
ที่มีงบประมาณสนับสนุน
จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

เทศบาลเมืองคูคต
หน่ายราชการส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน
เสนอนายกเทศมนตรี
ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน

นาแผนการดาเนินงานไปปฏิบัติ

ปิดประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ทาให้การพัฒนาเทศบาล ตามอานาจหน้าที่ ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน
2. สามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล นโยบายของนายกเทศมนตรี ได้คานึงถึง
สถานะทางการคลังและความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ

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

3

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิม่ เติม (ฉบับที่ 1)

เทศบาลเมืองคูคต
จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
คิดเป็นร้อยละ ของ
จานวนงบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
ที่ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้้า ทางเท้า และสะพาน

7

53.85

26,208,000

48.11

กองช่าง

1.2 แนวทางการพัฒนาด้านติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า และขยายเขตบริการด้านประปา

1

7.69

2,000,000

3.67

กองช่าง

1.3 แนวทางการพัฒนาด้านระบบจราจร

8

61.54

28,208,000

51.78

7.69

591,000

1.08

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

-

2.2 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมในชุมชน

1

2.3 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ

-

2.4 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

1

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
5.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
5.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ
5.4 แนวทางการพัฒนาและปฏิรูประบบการบริการประชาชน

รวม
รวมทัง้ สิ้น

7.69

591,000

กองการศึกษา

1.08

4
-

30.77
-

25,677,900
-

47.14
-

4
13

30.77
100.00

25,677,900
54,476,900

47.14
100.00

ส้านักปลัดฯ
กองช่าง
กองคลัง
กองสวัสดิการฯ
กองวิชาการฯ

4

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิม่ เติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลเมืองคูคต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาด้านก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้้า ทางเท้าและสะพาน
โครงการ

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อแซมถนน
ภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมผิวจราจร
รางวี ค.ส.ล. บริเวณถนนและซอยต่างๆ
(ซอยเชื่อมระหว่างล้าลูกกา 19 กับ
ซอยล้าลูกกา 21) หมู่ 18

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

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

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณถนนและซอย 4,473,000 บริเวณถนนซอย
ต่างๆ (ซอยเชื่อมระหว่างล้าลูกกา 19 กับซอยล้าลูกกา 21) หมู่ 18 ในเขต
ต่างๆ(ซอยเชื่อม
เทศบาลเมืองคูคต โดยด้าเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ระหว่างล้าลูกกา
ประมาณ 7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวประมาณ 498.00 เมตร
19 กับซอย
(หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,486 ตารางเมตร) พร้อมก่อสร้างผิวจราจรรางวี
ล้าลูกกา 21 หมู่
ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 1.10 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว
18
ประมาณ 876.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 963 ตารางเมตร)
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองคูคต

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.

ลาดับ
ที่

กองช่าง

5

6
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาด้านก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้้า ทางเท้าและสะพาน
หน่วยงาน พ.ศ. 2560
งบประมาณ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้างประมาณ 1.80 เมตร หนา 0.15 เมตร 16,955,000 บริเวณทางเข้าหมู่ กองช่าง
พร้อมท่อระบายน้้า ค.ส.ล. บ่อพักน้้า ยาวประมาณ 1,946.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,502 ตารางเมตร)
บ้านเมืองเอก
ทางเท้า ค.ส.ล. และทางเข้าออก ค.ส.ล. - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้างประมาณ 2.00 เมตร หนา 0.15
(ซอยพหลโยธิน87
บริเวณทางเข้าหมู่บา้ นเมืองเอก (ซอย เมตร ยาวประมาณ 73.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 146 ตารางเมตร)
หมู่ 13
พหลโยธิน87) หมู่ 13
พร้อมก่อสร้างทางระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
ยาวประมาณ 1,946.00 เมตร ก่อสร้างบ่อพักน้้า ค.ส.ล.ขนาด 1.50x1.50
เมตร จ้านวน 206 บ่อ ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. และทางเข้า-ออก ค.ส.ล.
ขนาดกว้างประมาณ2.00 เมตร ยาวประมาณ 1,010.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองคูคต
3 โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก
บริเวณทางเข้าหมู่บา้ นเมืองเอก (ซอย
พหลโยธิน87) หมู่ 13

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.

ลาดับ
ที่

- ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กมุงด้วยแผ่นเมทัลชีท (ชนิดสี) ขนาดกว้าง
ประมาณ 2.00 เมตร ยาวประมาณ 160.00 เมตร บริเวณทางเท้าเข้าหมู่
บ้านเมืองเอก (ซอยพหลโยธิน87) หมู่ 13 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลเมืองคูคต

680,000

บริเวณทางเข้าหมู่
บ้านเมืองเอก
(ซอยพหลโยธิน
87) หมู่ 13

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซุ้มทางเข้า
- ก่อสร้างซุ้มทางเข้าเทศบาลเมืองคูคต คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือโครง
เทศบาลเมืองคูคต บริเวณซอยล้าลูกกา เหล็ก พร้อมไฟประดับ ตัวอักษร รูปและตราสัญญาลักษณ์ของเทศบาล
19 และซอยล้าลูกกา 21
เมืองคูคต ความสูงไม่น้อยกว่า 4.50 เมตร กว้างประมาณ 18.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองคูคต

1,550,000

บริเวณซอย
ล้าลูกกา 19

กองช่าง

- ก่อสร้างซุ้มทางเข้าเทศบาลเมืองคูคต คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือโครง
เหล็ก พร้อมไฟประดับ ตัวอักษร รูปและตราสัญญาลักษณ์ของเทศบาล
เมืองคูคต ความสูงไม่น้อยกว่า 4.50 เมตร กว้างประมาณ 13.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองคูคต

1,200,000

บริเวณซอย
ล้าลูกกา 21

กองช่าง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาด้านก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้้า ทางเท้าและสะพาน
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมปากบ่อ - ก่อสร้างปรับปรุงเสริมปากบ่อพักน้้า พร้อมฝาท่อระบายน้้า ค.ส.ล..
พักน้้า พร้อมฝาบ่อ ค.ส.ล.บริเวณ
บริเวณทางเข้าวัดลาดสนุ่น (ซอยล้าลูกกา 1) หมู่ที่ 7 โดยก่อสร้าง
ทางเข้าวัดลาดสนุ่น ซอยล้าลูกกา 1) ปรับปรุงเสริมปากบ่อพักน้้า พร้อมก่อสร้างฝาบ่อ ค.ส.ล.. กว้างประมาณ
หมู่ที่ 7
0.90 เมตร ยาวประมาณ 0.90 เมตร จ้านวนประมาณ 117 บ่อ
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองคูคต

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
370,000 บริเวณทางเข้า
กองช่าง
วัดลาดสนุ่น
ซอยล้าลูกกา 1
หมู่ที่ 7

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.

ลาดับ
ที่

6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมราว - ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมราวเขื่อนบริเวณเขื่อน ค.ส.ล. ริมล้าราง
เขื่อนบริเวณเขื่อน ค.ส.ล.ริมล้าราง
สาธารณะชุมชนพระสิทธิ์ หมู่ 18 โดยก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสา
สาธารณะชุมชนพระสิทธิ์ หมู่ 18
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทาสีและเปลี่ยนราวกันตกท่อเหล็กอาบสังกะสี
ความยาวประมาณ 72.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
เมืองคูคต

80,000 บริเวณเขื่อนริม
ล้ารางสาธารณะ
ชุมชนพระสิทธิ์
หมู่ 18

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรง - ก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้้า พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้ามอเตอร์ไฟฟ้า 3
สูบน้้าในเขตเทศบาลเมืองคูคต
เฟส ขนาดไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า (22 KW) พร้อมท่อสูบน้้าสแตนเลส
(บริเวณท้ายซอย 39) ชุมชน 39
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร (12 นิ้ว) แบบหอยโข่ง จ้านวน 1 ชุด
และตู้ควบคุมอัตโนมัติ พร้อมขยายเขตไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลเมืองคูคต

900,000 บริเวณท้ายซอย 39

กองช่าง

7

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิม่ เติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลเมืองคูคต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 การพัฒนาด้านติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า และขยายเขตบริการด้านประปา
โครงการ

1 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง
บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต
และพื้นที่ใกล้เคียง

หน่วยงาน พ.ศ. 2560
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดโซล่าเซลล์เสาสูงประมาณ
2,000,000 ภายในเขต
กองช่าง
6.00 เมตร โคมไฟ LED ขนาด 60 วัตต์ จ้านวน 25 จุด บริเวณภายใน
เทศบาลเมืองคูคต
เขตเทศบาลเมืองคูคต และพื้นที่ใกล้เคียง
และพื้นที่ใกล้เคียง

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.

ลาดับ
ที่

8

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิม่ เติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลเมืองคูคต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมชุมชน

1 โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทศั น์
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต
ศูนย์ที่ 3

ลาดับ
ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทศั น์
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต
ศูนย์ที่ 3

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- ก่อสร้างที่ล้างหน้า-แปรงฟัน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
คูคต ศูนย์ที่ 3 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 20
เมตร พร้อมปูกระเบื้อง ติดตั้งกระจกส่องหน้า ก๊อกน้้าและอื่นๆ ที่
จ้าเป็นในโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองคูคต)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

250,000

พ.ศ. 2560

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.

โครงการ

งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก กองการศึกษา
เทศบาลเมืองคูคต
ศูนย์ที่ 3

งบประมาณ
หน่วยงาน พ.ศ. 2559
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2560

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

ลาดับ
ที่

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000
BTU จ้านวน 3 เครื่อง ติดตั้งที่หอ้ งเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองคูคต ศูนย์ที่ 3

141,000

- ปรับปรุงอาคารและภูมิทศั น์ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต
ศูนย์ที่ 3 โดยด้าเนินการกั้นห้องอลูมิเนียม พร้อมติดกระจกเขียวตัด
แสง เป็นห้องเรียน 2 ห้อง ขนาด 8.00x2.92 เมตร และห้องสื่อการ
เรียนการสอนขนาด 4.00x2.95 เมตร

200,000

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก กองการศึกษา
เทศบาลเมืองคูคต
ศูนย์ที่ 3

9

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิม่ เติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลเมืองคูคต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
5.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงบุคลากร เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้และสถานที่ปฏิบตั ิงาน

1 โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน
1) โต๊ะท้างาน (ปลัดเทศบาล)
จ้านวน 1 ตัว
ลาดับ

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด
LED ชนิด Network แบบที่ 2
จ้านวน 1 เครื่อง

สถานที่
ดาเนินการ

16,800

เทศบาลเมือง
คูคต

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.2559
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ 2560

ด้าเนินการจัดซื้อ/จัดท้าครุภณ
ั ฑ์ ส้าหรับใช้ในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
- จัดซื้อโต๊ะท้างาน (ปลัดเทศบาล) จ้านวน 1 ตัว

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

2) รถยนต์บรรทุกน้้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ - จัดซื้อรถบรรทุกน้้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดเี ซล ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่้ากว่า 6,000 ซีซี ขนาดความจุน้าไม่นอ้ ยกว่า 6,000 ลิตร (6 ตัน)
จ้านวน 1 คัน
3) เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อย
กว่า 800 VA จ้านวน 5 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)

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

โครงการ

จ้านวน 1 คัน
- จัดซื้อเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 800 VA จ้านวน 5 เครื่อง
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ประจ้าปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบตั ขิ องกองวิชาการและแผนงาน
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ชนิด Network แบบที่ 2
จ้านวน 1 เครื่อง โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ประจ้าปี พ.ศ. 2560 ของ
กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ านของงาน
นิตกิ าร

2,500,000 เทศบาลเมือง
คูคต

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
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.

ลาดับ

กองช่าง

14,000

เทศบาลเมือง
คูคต

กองวิชาการ
และแผนงาน

15,000

เทศบาลเมือง
คูคต

กองวิชาการ
และแผนงาน
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิม่ เติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลเมืองคูคต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
5.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงบุคลากร เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
ที่

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส้าหรับกระดาษ
ขนาด A3 จ้านวน 1 เครื่อง โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ประจ้าปี พ.ศ.
2560 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านของงานบริการและเผยแพร่วิชาการ

7,900

เทศบาลเมือง
คูคต

กองวิชาการ
และแผนงาน

6) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
ทรงสูง จ้านวน 1 ตู้

- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง
จ้านวน 1 ตู้ เพื่อใช้ปฏิบตั ิงานในกองวิชาการและแผนงาน

6,000

เทศบาลเมือง
คูคต

กองวิชาการ
และแผนงาน

7) เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ พร้อมตู้
จ้านวน 1 ชุด

- จัดซื้อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ พร้อมตู้ จ้านวน 1 ชุด
เพื่อใช้ปฏิบตั ิงานของงานบริการและเผยแพร่วชิ าการ

90,000

เทศบาลเมือง
คูคต

กองวิชาการ
และแผนงาน

8) พัดลมติดผนัง จ้านวน 1 ตัว

- จัดซื้อพัดลมติดผนัง จ้านวน 1 ตัว เพื่อใช้ปฏิบตั ิงานของงาน
บริการและเผยแพร่วชิ าการ

1,500

เทศบาลเมือง
คูคต

กองวิชาการ
และแผนงาน

9) เครื่องกรองน้้า จ้านวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อเครื่องกรองน้้า จ้านวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกอง
วิชาการและแผนงาน
- จัดซื้อเก้าอี้บนุ วมมีพนักพิง จ้านวน 7 ตัว เพื่อใช้ในการ
ปฏิบตั ิของงานพัสดุและทรัพย์สิน จ้านวน 3 ตัว และงานแผนที่
ภาษี จ้านวน 4 ตัว

35,000

เทศบาลเมือง
คูคต
เทศบาลเมือง
คูคต

กองวิชาการ
และแผนงาน
กองคลัง

โครงการ

1 โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน
5) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) ส้าหรับกระดาษขนาด A3
จ้านวน 1 เครื่อง

10) เก้าอี้บนุ วมมีพนักพิง จ้านวน 7 ตัว

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ด้าเนินการจัดซื้อ/จัดท้าครุภณ
ั ฑ์ ส้าหรับใช้ในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้

28,000

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.

ลาดับ

5.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงบุคลากร เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
ที่

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.

ลาดับ

11) โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ้านวน 2 ตัว

- จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ้านวน 2 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิของ
งานพัสดุและทรัพย์สิน

4,000

เทศบาลเมือง
คูคต

กองคลัง

12) ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น 20 ช่อง
จ้านวน 2 ตู้

- จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น 20 ช่อง จ้านวน 2 ตู้ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบตั ิของงานการเงินและบัญชี

6,200

เทศบาลเมือง
คูคต

กองคลัง

13) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2
จ้านวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จ้านวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ประจ้าปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวง
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานในงาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

350,000

เทศบาลเมือง
คูคต

กองคลัง

14) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
จ้านวน 1 ชุด

- โปรแกรมระบบปฏิบตั กิ าร ส้าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) ส้าหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ ยกว่า 16
แกนหลัก (16core) มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตามกฏหมาย จ้านวน 1 ชุด
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ประจ้าปี พ.ศ. 2560ของกระทรวง
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ านของงานแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

24,000

เทศบาลเมือง
คูคต

กองคลัง

15) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวด้า ชนิด Network แบบที่ 1
จ้านวน 3 เครื่อง

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด้า ชนิด Network
แบบที่ 1 จ้านวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ประจ้าปี
พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อ
ใช้ในการปฏิบตั ิงานจัดเก็บรายได้ และงานการเงินและบัญชี

23,700

เทศบาลเมือง
คูคต

กองคลัง
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5.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงบุคลากร เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
ที่

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.

ลาดับ

16) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด
LED ขาวด้า ชนิด Network แบบที่ 2
จ้านวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด้า ชนิด
Network แบบที่ 2 จ้านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ประจ้าปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิของงานการเงินและ
บัญชี

15,000

เทศบาลเมือง
คูคต

กองคลัง

17) เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA
จ้านวน 1 เครื่อง

- เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จ้านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ประจ้าปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวง
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานในงาน
แผนที่ภาษี

13,000

เทศบาลเมือง
คูคต

กองคลัง

18) เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จ้านวน 2 เครื่อง

- จัดซื้อเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ้านวน 2 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ประจ้าปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวง
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของงาน
การเงินและบัญชี

5,600

เทศบาลเมือง
คูคต

กองคลัง

19) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
จ้านวน 1 ตัว

- จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20
ล้านฟิกเซล จ้านวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของงานแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

14,000

เทศบาลเมือง
คูคต

กองคลัง

20) โต๊ะอเนกประสงค์ แบบมีล้อ
จ้านวน 40 ตัว

- จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ แบบมีล้อ จ้านวน 40 ตัว ส้าหรับ
ใช้ในห้องประชุมเทศบาลเมืองคูคต ชั้น 4

400,000

เทศบาลเมือง
คูคต

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

5.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงบุคลากร เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก

21) เก้าอี้อเนกประสงค์ จ้านวน 100 ตัว

- จัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ จ้านวน 100 ตัว ส้าหรับใช้ใน
ห้องประชุมเทศบาลเมืองคูคต ชั้น 4

80,000

เทศบาลเมือง
คูคต

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

22) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
จ้านวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส้าหรับงานประมวลผล จ้านวน
1 เครื่อง โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ประจ้าปี พ.ศ. 2560 ของ
กระทรวงดิจตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส้าหรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ในห้องประชุมเทศบาลเมืองคูคต ชั้น 4
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
จ้านวน 2 เครื่อง โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ประจ้าปี พ.ศ. 2560 ของ
กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ านของ
งานธุรการ ส้านักปลัดเทศบาล
- จัดซื้อเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ้านวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ประจ้าปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ านของงานธุรการส้านัก
ปลัดเทศบาล

21,000

เทศบาลเมือง
คูคต

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

34,000

เทศบาลเมือง
คูคต

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

5,600

เทศบาลเมือง
คูคต

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

- จัดซื้อครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จ้านวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ประจ้าปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวง
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของ
ระบบกล้องวงจรปิดส้านักงานเทศบาลเมืองคูคต

130,000

เทศบาลเมือง
คูคต

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

23) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี จ้านวน 2
เครื่อง

24) เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จ้านวน 2 เครื่อง

25) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1
จ้านวน 1 เครื่อง
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15
5.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงบุคลากร เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก

26) เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA
จ้านวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จ้านวน 1 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ประจ้าปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวง
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของ
ระบบกล้องวงจรปิดส้านักงานเทศบาลเมืองคูคต

5,800

เทศบาลเมือง
คูคต

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

27) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ้านวน 1
เครื่อง

- จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
ส้าหรับติดตั้งภายในอาคาร (indoor Fixed Neteork Camera)
แบบที่ 1 จ้านวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของระบบ
กล้องวงจรปิดส้านักงานเทศบาลเมืองคูคต
- จัดซื้อชุดเครื่องเสียงประกอบด้วยเพาว์เวอร์มิกเซอร์ 1 ชุด
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 2 ชุด ตู้เก็บเครื่องเสียง (RACK) 1 ตู้
และอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด เพื่อใช้ปฎิบตั ิงานของส้านักปลัดฯ

17,000

เทศบาลเมือง
คูคต

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

155,000

เทศบาลเมือง
คูคต

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จ้านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ประจ้าปี พ.ศ.
2560 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ใน
การปฏิบตั ิงานของงานเทศกิจ

22,000

เทศบาลเมือง
คูคต

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

30) เครื่องพิมพ์Multifunction ชนิด
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี จ้านวน 2 เครื่อง จ้านวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ประจ้าปี พ.ศ.
2560 ของกระทรวงดิจตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ใน
การปฏิบตั ิงานของงานเทศกิจ

34,000

เทศบาลเมือง
คูคต

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

28) ชุดเครื่องเสียง จ้านวน 1 ชุด

29) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จ้านวน 1 เครื่อง

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.

ลาดับ

5.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงบุคลากร เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
โครงการ

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

31) เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จ้านวน 5 เครื่อง

- จัดซื้อเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ้านวน 5 เครื่อง (ส้าหรับ
ทดแทนอุปกรณ์เดิมในระบบกล้องวงจรปิด) โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐาน
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ้าปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ านของงานเทศกิจ

32) รถตู้

- จัดซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์
ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า 2,400 ซีวี หรือก้าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่้ากว่า 90 กิโลวัตต์

จ้านวน 1 คัน

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

14,000

เทศบาลเมือง
คูคต

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

1,288,000

เทศบาลเมือง
คูคต

กองสวัสดิการ
สังคม
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33) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จ้านวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จ้านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ประจ้าปี พ.ศ.
2560 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ใน
การปฏิบตั ิงานของกองสวัสดิการสังคม

22,000

เทศบาลเมือง
คูคต

กองสวัสดิการ
สังคม

34) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี จ้านวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จ้านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ประจ้าปี พ.ศ.
2560 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ใน
การปฏิบตั ิงานของกองสวัสดิการสังคม

17,000

เทศบาลเมือง
คูคต

กองสวัสดิการ
สังคม

35) เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จ้านวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ้านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ประจ้าปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ านของกองสวัสดิการสังคม

2,800

เทศบาลเมือง
คูคต

กองสวัสดิการ
สังคม
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17
5.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงบุคลากร เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

2 โครงการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ในการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ เครื่องจักรกลที่ใช้ในภารกิจของ
กองช่าง เช่น รถดูดเลน รถแบรคโฮร์ รถตักหน้าขุดหลัง รถบรรทุกน้้า
ปฏิบตั ิงานของช่าง
รถกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ ของกองช่าง
3 โครงการติดตั้งระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูล - เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบ
โทรศัพท์ (ICT Solution) เทศบาลเมืองคูคต เช่น อุปกรณ์บริหาร
และระบบโทรศัพท์ (ICT Solution)
จัดการการกระจายสัญญาณหลัก อุปกรณ์ในการกระจายสัญญาณ
เทศบาลเมืองคูคต
อุปกรณ์ปอ้ งกันระบบเครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจร
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ตู้สาขาอัตโนมัติ
เครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์ส้ารองไฟฟ้า ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ งานติดตั้ง
สายสัญญาณ งานติดตั้งสายโทรศัพท์ สายเชื่อมสัญญาณอุปกรณ์
เครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บสายสัญญาณ งานปรับปรุงห้องระบบ
เครือข่ายพร้อมเครื่องปรับอากาศ ด้าเนินการและอบรม อุปกรณ์อื่นๆ

4 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

9,000,000 เทศบาลเมือง
คูคต
4,800,000

หน่วยงาน พ.ศ.2560
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

เทศบาลเมือง
คูคต

กองวิชาการ
และแผนงาน

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
ขนาดกว้างประมาณ 14.00 เมตร ยาวประมาณ 18.00 เมตร
บริเวณด้านหลังอาคารส้านักงานเทศบาลเมืองคูคต
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองคูคต

2,470,000

บริเวณ
ด้านหลังอาคาร
ส้านักงาน
เทศบาลเมืองฯ

กองช่าง

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
ขนาดกว้างประมาณ 8.00 เมตร ยาวประมาณ 27.00 เมตร
บริเวณด้านหลังอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองคูคต
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองคูคต

3,990,000 บริเวณด้านหลัง

กองช่าง

อาคาร
อเนกประสงค์
เทศบาลเมืองฯ
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