-6-

ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลโคกตูม
1 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพและยังยืน
1.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ลําดับที

โครงการ / กิจกรรม
ขุดเจาะบ่อบาดาล

2

ขุดเจาะบ่อบาดาล

3

ขุดเจาะบ่อบาดาล

ขุดเจาะบ่อบาดาลจํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว ความลึกไม่นอ้ ยกว่า
150 เมตร พร้อมติดตังมิเตอร์ไฟฟ้ า
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
ขุดเจาะบ่อบาดาลจํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว ความลึกไม่นอ้ ยกว่า
150 เมตร พร้อมติดตังมิเตอร์ไฟฟ้ า
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
ขุดเจาะบ่อบาดาลจํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว ความลึกไม่นอ้ ยกว่า
150 เมตร พร้อมติดตังมิเตอร์ไฟฟ้ า
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด

งบประมาณ

สถานที
ดําเนินการ
360,000 ชุมชนบ้านดงจําปา 1
หมูที 1
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

หน่วย
ดําเนินการ
กองช่าง

360,000 ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา
หมู่ที 3
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

กองช่าง

360,000 ชุมชนบ้านหนองถํา
หมู่ที 7
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

กองช่าง

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

1

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

ลําดับที

โครงการ / กิจกรรม
ขุดเจาะบ่อบาดาล

5

ขุดเจาะบ่อบาดาล

6

ขุดเจาะบ่อบาดาล

7

ขุดเจาะบ่อบาดาล

ขุดเจาะบ่อบาดาลจํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว ความลึกไม่นอ้ ยกว่า
150 เมตร พร้อมติดตังมิเตอร์ไฟฟ้ า
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
ขุดเจาะบ่อบาดาลจํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว ความลึกไม่นอ้ ยกว่า
150 เมตร พร้อมติดตังมิเตอร์ไฟฟ้ า
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
ขุดเจาะบ่อบาดาลจํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว ความลึกไม่นอ้ ยกว่า
150 เมตร พร้อมติดตังมิเตอร์ไฟฟ้ า
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
ขุดเจาะบ่อบาดาลจํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว ความลึกไม่นอ้ ยกว่า
150 เมตร พร้อมติดตังมิเตอร์ไฟฟ้ า
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด

สถานที
ดําเนินการ
360,000 ชุมชนบ้านหนองขาม
หมู่ที 7
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

หน่วย
ดําเนินการ
กองช่าง

360,000 ชุมชนบ้านนิคม 3
หมู่ที 9
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

กองช่าง

360,000 ชุมชนบ้านซับเสื อแมบ
หมู่ที 10
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

กองช่าง

360,000 ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด
หมู่ที 11
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

กองช่าง

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

4

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

-7 งบประมาณ

ลําดับที

โครงการ / กิจกรรม
ขุดเจาะบ่อบาดาล

9

ขุดเจาะบ่อบาดาล

10

ขุดเจาะบ่อบาดาล

11

ขุดเจาะบ่อบาดาล

ขุดเจาะบ่อบาดาลจํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว ความลึกไม่นอ้ ยกว่า
150 เมตร พร้อมติดตังมิเตอร์ไฟฟ้ า
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
ขุดเจาะบ่อบาดาลจํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว ความลึกไม่นอ้ ยกว่า
150 เมตร พร้อมติดตังมิเตอร์ไฟฟ้ า
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
ขุดเจาะบ่อบาดาลจํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว ความลึกไม่นอ้ ยกว่า
150 เมตร พร้อมติดตังมิเตอร์ไฟฟ้ า
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด
ขุดเจาะบ่อบาดาลจํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว ความลึกไม่นอ้ ยกว่า
150 เมตร พร้อมติดตังมิเตอร์ไฟฟ้ า
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด

สถานที
ดําเนินการ
360,000 ชุมชนบ้านห้วยขมิ น
หมูที 1
ตําบลโคกตูม

หน่วย
ดําเนินการ
กองช่าง

360,000 บริ เวณโรงฆ่าสัตว์
ชุมชนบ้านโคกตูม 2
หมู่ที 2 ตําบลโคกตูม

กองช่าง

360,000 บริ เวณวัดเทพปราสาทนิมิต
ชุมชนบ้านโคกตูม 3
หมู่ที 2 ตําบลโคกตูม

กองช่าง

360,000 บริ เวณชุมชนบ้านสระวัง
ชุมชนบ้านสระวัง
หมู่ที 15 ตําบลโคกตูม

กองช่าง

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

8

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

-8งบประมาณ

ลําดับที

โครงการ / กิจกรรม
ขุดเจาะบ่อบาดาล

13

ขุดเจาะบ่อบาดาล

14

ขุดเจาะบ่อบาดาล

15

ขุดเจาะบ่อบาดาล

ขุดเจาะบ่อบาดาลจํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว ความลึกไม่นอ้ ยกว่า
150 เมตร พร้อมติดตังมิเตอร์ไฟฟ้ า
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
ขุดเจาะบ่อบาดาลจํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว ความลึกไม่นอ้ ยกว่า
150 เมตร พร้อมติดตังมิเตอร์ไฟฟ้ า
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
ขุดเจาะบ่อบาดาลจํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว ความลึกไม่นอ้ ยกว่า
150 เมตร พร้อมติดตังมิเตอร์ไฟฟ้ า
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
ขุดเจาะบ่อบาดาลจํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว ความลึกไม่นอ้ ยกว่า
150 เมตร พร้อมติดตังมิเตอร์ไฟฟ้ า
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด

สถานที
ดําเนินการ
360,000 บริ เวณทางหลวงหมายเลข
3017 ระหว่างซอย 4 - 5
ชุมชนบ้านนําซับ
หมู่ที 5 ตําบลโคกตูม

หน่วย
ดําเนินการ
กองช่าง

360,000 บริ เวณซอย 5
ชุมชนบ้านนําซับ
หมู่ที 5 ตําบลโคกตูม

กองช่าง

360,000 บริ เวณซอย 6
ชุมชนบ้านนําซับ
หมู่ที 5 ตําบลโคกตูม

กองช่าง

360,000 บริ เวณชุมชนบ้านห้วยส้ม
หมู่ที 6 ตําบลโคกตูม

กองช่าง

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

12

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

-9งบประมาณ

ลําดับที

โครงการ / กิจกรรม
ขุดเจาะบ่อบาดาล

17

ขุดเจาะบ่อบาดาล

18

ปรับปรุ งผิวทางลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรี ต
ซอยดงจําปา 3 ชุมชนบ้าน
ดงจําปา 1 หมู่ที 1 ตําบล
นิคมสร้างตนเอง

ขุดเจาะบ่อบาดาลจํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว ความลึกไม่นอ้ ยกว่า
150 เมตร พร้อมติดตังมิเตอร์ไฟฟ้ า
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
ขุดเจาะบ่อบาดาลจํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว ความลึกไม่นอ้ ยกว่า
150 เมตร พร้อมติดตังมิเตอร์ไฟฟ้ า
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
ปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต ทับถนน
คสล.เดิม ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 520 เมตร หนา 0.05 เมตรหรื อ
พืนทีแอสฟัลท์ติกคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
2,600 ตร.ม.พร้อมวางท่อระบายนํา
คอนกรี ตเสริ มเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร(มอก.ชัน3) รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเทศบาลฯกําหนด

สถานที
ดําเนินการ
360,000 บริ เวณชุมชน
บ้านห้วยจันทร์
หมู่ที 7 ตําบลโคกตูม

หน่วย
ดําเนินการ
กองช่าง

360,000 บริ เวณชุมชนห้วยบง
สามัคคี หมู่ที 8
ตําบลโคกตูม

กองช่าง

1,040,000

ชุมชนบ้านดงจําปา 1
หมู่ที 1
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

กองช่าง

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

16

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

- 10 งบประมาณ

ลําดับที

20

21

ปรับปรุ งผิวทางลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรี ต
ซอยดงจําปา 5 ชุมชนบ้าน
ดงจําปา 2 หมู่ที 2 ตําบล
นิคมสร้างตนเอง

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

ปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต
ทับถนน คสล.เดิม ผิวทางกว้าง 4.00
เมตรยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรื อพืนทีแอสฟัลท์ติกคอนกรี ตไม่นอ้ ย
กว่า 2,000ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ก่อสร้างถนน คสล.บริ เวณ ก่อสร้างถนน คสล.ผิวทางกว้าง 3.00
ซอยบ้านนางประทุม (บ่อ 4) เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 300 เมตร
แยกถนนทางหลวงหมายเลข หรื อพืนทีคอนกรี ตเสริ มเหล็กไม่นอ้ ย
3017 ชุมชนบ้านนิคม 1
กว่า 900 ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังตาม
พัฒนา หมู่ที 3 ตําบล
สภาพพืนที รายละเอียดตามแบบแปลน
นิคมสร้างตนเอง
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ก่อสร้างถนน คสล.บริ เวณ ก่อสร้างถนน คสล.ผิวทางกว้าง 4.00
ซอยทรัพย์เจริ ญ แยกถนน
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 300 เมตร
ทางหลวง 3017 ชุมชนบ้าน หรื อพืนทีคอนกรี ตเสริ มเหล็กไม่นอ้ ย
นิคม 1 พัฒนา หมู่ที 3
กว่า 1,200 ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังตาม
ตําบลนิคมสร้างตนเอง
สภาพพืนทีรายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

800,000

สถานที
ดําเนินการ
ชุมชนบ้านดงจําปา 2
หมู่ที 2
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

หน่วย
ดําเนินการ
กองช่าง

576,000 ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา
หมู่ที 3
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

กองช่าง

768,000 ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา
หมู่ที 3
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

กองช่าง

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

19

โครงการ / กิจกรรม

- 11 งบประมาณ

ลําดับที

23

24

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
บ้านนางช้อย อารี ย ์
ชุมชนบ้านท่าเดือ-คงเจริ ญ
หมู่ที 4
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

ก่อสร้างถนน คสล.ผิวทางกว้าง 6.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 180 เมตร
หรื อพืนทีคอนกรี ตเสริ มเหล็กไม่นอ้ ย
กว่า 1,080 ตรม.ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง
ข้างละ 1 เมตรรายละเอียดตามแบบ
แปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ปรับปรุ งผิวทางลาดยาง
ปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต ทับถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรี ต
คสล.เดิม ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร
ถนนทางเข้าบ้านท่าเดือน้อย ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตรหรื อ
ชุมชนบ้านท่าเดือน้อย
พืนทีแอสฟัลท์ติกคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
หมู่ที 5 นิคมสร้างตนเอง
2,000 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ก่อสร้างถนน คสล.บริ เวณ ก่อสร้างถนน คสล.ผิวทางกว้าง 4.00
ข้างสถานีพฒั นาทีดิน
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร
จังหวัดลพบุรี(แยกทางหลวง หรื อพืนทีคอนกรี ตเสริ มเหล็กไม่นอ้ ย
หมายเลข 3017 ) ชุมชนบ้าน กว่า 400 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
นิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที 6 แปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูม
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

สถานที
ดําเนินการ
691,200 ชุมชนบ้านท่าเดือ-คงเจริ ญ
หมู่ที 4
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

หน่วย
ดําเนินการ
กองช่าง

800,000 ถนนทางเข้าบ้านท่าเดือน้อย
ชุมชนบ้านท่าเดือน้อย
หมู่ที 5
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

กองช่าง

256,000

กองช่าง

ถนนบริ เวณข้างสถานี
พัฒนาทีดินจังหวัดลพบุรี
ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6
สามัคคี หมู่ที 6
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

22

โครงการ / กิจกรรม

- 12 งบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม

25

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
พลับพลา(ต่อจากถนน คสล.
เดิม ) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6
สามัคคี หมู่ที 6
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

26

ก่อสร้างถนน คสล.บริ เวณ
ซอยพรทิพย์ปาร์ค แยกทาง
หลวงหมายเลข 3017
ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6
สามัคคั หมู่ที 6
ตําบลนิคมสร้างตนเอง
ก่อสร้างถนน คสล.บริ เวณ
ซอยบ้าน ร.ต.เชาวลิต
พารี สอน ชุมชนบ้าน
หนองถําหมู่ที 7
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

27

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
ก่อสร้างถนน คสล.ผิวทางกว้าง 4.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร
หรื อพืนทีคอนกรี ตเสริ มเหล็กไม่นอ้ ย
กว่า 360 ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังตาม
สภาพพืนทีรายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ก่อสร้างถนน คสล.ผิวทางกว้าง 4.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 500 เมตร
หรื อพืนทีคอนกรี ตเสริ มเหล็กไม่นอ้ ย
กว่า 2,000 ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังตาม
สภาพพืนทีรายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ก่อสร้างถนน คสล.ผิวทางกว้าง 4.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 138 เมตร
หรื อพืนทีคอนกรี ตเสริ มเหล็กไม่นอ้ ย
กว่า 552 ตร.ม.ไหล่ทางลงลูกรังตาม
สภาพพืนที รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

สถานที
ดําเนินการ
230,400
ซอยพลับพลา
(ต่อจากถนน คสล.เดิม)
ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6
สามัคคี หมู่ที 6
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

หน่วย
ดําเนินการ
กองช่าง

1,280,000

ซอยพรทิพย์ปาร์ค
ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6
สามัคคี หมู่ที 6
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

กองช่าง

353,280

ซอยบ้าน ร.ต.เชาวลิจ
ชุมชนบ้านหนองถํา
หมูที 7
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

กองช่าง

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

ลําดับที

- 13 งบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม

28

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
สํานักสงฆ์สุวรรณหงส์ บ้านซับสวอง ชุมชนบ้าน
หนองขาม หมู่ที 7
ตําบลนิคมสร้างตนเอง
ปรับปรุ งผิวทางลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรี ตถนน
ทางเข้าโรงเรี ยนสนามกอล์ฟ
ธงชัยใจดีชุมชนบ้านหมู่ 8
สามัคคี หมู่ที 8
ตําบลนิคมสร้างตนเอง
ปรับปรุ งผิวทางลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรี ตถนน
สายบ้านซับราง ชุมชนบ้าน
นิคม 3 หมู่ที 9
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

29

30

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
ซ่อมแซมถนนลูกรัง ผิวทางกว้าง 4.00
เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร ยาว 1,000
เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ตทับถนน
คสล.เดิม ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,050 เมตร หนา 0.05 เมตรหรื อ
พืนทีแอสฟัลท์ติกคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
6,300 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ตทับถนน
คสล.เดิม ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตรหรื อ
พืนทีแอสฟัลท์ติกคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
1,200 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

สถานที
ดําเนินการ
264,000 ถนนสายสํานักสงฆ์
สุวรรณหงส์-บ้านซับสวอง
ชุมชนบ้านหนองขาม
หมู่ที 7
ตําบลนิคมสร้างตนเอง
1,440,000 ถนนทางเข้าโรงเรี ยนสนาม
กอล์ฟธงชัยใจดี ชุมชนบ้าน
หมู่ 8 สามัคคี
หมู่ที 8
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

หน่วย
ดําเนินการ
กองช่าง

480,000 ปูผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรี ตทับ คสล.เดิม
ชุมชนบ้านนิคม 3 หมู่ที 9
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

กองช่าง

กองช่าง

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

ลําดับที

- 14 งบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม

31

ก่อสร้างถนนลูกรังบริ เวณ
แยกเขาทรายอ่อนชุมชน
บ้านนิคม 3 หมู่ที 9
ตําบลนิคมสร้างตนเอง
ปรับปรุ งผิวทางลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรี ต ถนน
สายโท(ระหว่างซอยพิเศษสายเหมืองแร่ ชุมชน
บ้านห้วยขมิ น หมู่ที 1,9
ตําบลโคกตูม
ก่อสร้างถนน คสล.บริ เวณ
ซอย 2 บริ เวณช่วงคอสะพาน
ระหว่างสายโท - สายจัตวา
ชุมชนบ้านหนองแก หมู่ที 4
ตําบลโคกตูม

32

33

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
ก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวทางกว้าง 4.00
เมตร ยาว 225 ม. หนาเฉลีย 0.10 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนด
ปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ตทับถนน
คสล.เดิม ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตรหรื อ
พืนทีแอสฟัลท์ติกคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
12,000 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ก่อสร้างถนน คสล.ผิวทางกว้าง 6.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 255 เมตร
หรื อพืนทีคอนกรี ตเสริ มเหล็กไม่นอ้ ย
กว่า 1,530 ตรม.ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

สถานที
ดําเนินการ
59,400 แยกเขาทรายอ่อน
ชุมชนบ้านนิคม 3
หมู่ที 9
ตําบลนิคมสร้างตนเอง
1,920,000 ถนนสายโทระหว่างซอย
พิเศษ-สายเหมืองแร่
ชุมชนบ้านห้วยขมิ น
หมู่ที 1 ,9

979,200 ซอย 2 ช่วงคอสะพาน
ระหว่างสายโท-สายจัตวา
ชุมชนบ้านหนองแกเตือย
หมู่ที 4 ตําบลโคกตูม

หน่วย
ดําเนินการ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

ลําดับที

- 15 งบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม

34

ปรับปรุ งผิวทางลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรี ต
ซอยศูนย์ ระหว่างสายจัตวาสายทหาร ชุมชนบ้านห้วยบง
สามัคคี หมู่ที 8,12
ตําบลโคกตูม
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
บ้านนายประเชิญ เพ็ชรไทย
แยกสายจัตวาชุมชนบ้าน
หนองหอย หมู่ที 9
ตําบลโคกตูม
ขยายและปรับปรุ งผิวทาง
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรี ต ซอย 1 ระหว่าง
สายเอก-สายตรี ชุมชนบ้าน
คีรีวงก์ หมู่ที 10
ตําบลโคกตูม

35

36

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
ปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ตทับถนน
คสล.เดิม ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตรหรื อ
พืนทีแอสฟัลท์ติกคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
12,000 ตรม.รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร
หนาเฉลีย 0.10 เมตร ยาว 500 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนด
ขยายและปูผวิ ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต
ทับถนนคสล.เดิม ผิวทางกว้าง 6.00เมตร

ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตรหรื อ
พืนทีแอสฟัลท์ติกคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
6,000 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

สถานที
ดําเนินการ
1,920,000 ซอยศูนย์ระหว่างสายจัตวา
สายทหาร ชุมชนบ้าน
ห้วยบงสามัคคี หมู่ที 8,12
ตําบลโคกตูม

132,000

หน่วย
ดําเนินการ
กองช่าง

สายบ้านนายประเชิญ
แยกสายจัตวาชุมชนบ้าน
หนองหอย หมู่ที 9
ตําบลโคกตูม

กองช่าง

1,200,000 ซอย 1 ระหว่างสายเอก สายตรี ชุมชนบ้านคีรีวงก์
หมู่ที 10 ตําบลโคกตูม

กองช่าง

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

ลําดับที

- 16 งบประมาณ

ลําดับที

โครงการ / กิจกรรม
ก่อสร้างถนน คสล.บริ เวณ
ซอยบ้านยายพัน (แยกถนน
สายโคกตูม-พระพุทธบาท )
ชุมชนบ้านหนองแฝกเลือม
หมู่ที 11 ตําบลโคกตูม

38

ก่อสร้างถนน คสล.บริ เวณ
ซอยเชิญสุข(แยกจากซอย
พิเศษหนองแฝกเลือม)
ชุมชนบ้านหนองแฝกเลือม
หมู่ที 11 ตําบลโคกตูม

39

ขยายและปรับปรุ งผิวทาง
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต

ก่อสร้างถนน คสล.ผิวทางกว้าง 5.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 450 เมตร
หรื อพืนทีคอนกรี ตเสริ มเหล็กไม่นอ้ ย
กว่า 2,250 ตรม.ไหล่ทางลงลูกรังตาม
สภาพพืนที รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ก่อสร้างถนน คสล.ผิวทางกว้าง 4.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 500 เมตร
หรื อพืนทีคอนกรี ตเสริ มเหล็กไม่นอ้ ย
กว่า 2,000 ตรม.ไหล่ทางลงลูกรังตาม
สภาพพืนทีรายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ขยายและปูผวิ ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต
ทับถนนคสล.เดิมผิวทางกว้าง 6.00เมตร

ซอย4ระหว่างสายตรี -สายโท ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตรหรื อ
ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที 3,13 พืนทีแอสฟัลท์ติกคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
ตําบลโคกตูม
6,000 ตรม.รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

สถานที
ดําเนินการ
800,000 ซอยบ้านยายพัน แยกจาก
ทางหลวงสายโคกตูม พระพุทธบาท
ชุมชนบ้านหนองแฝกเลือม
หมู่ที 11 ตําบลโคกตูม

หน่วย
ดําเนินการ
กองช่าง

640,000 ซอยเชิญสุข แยกจากซอย
พิเศษหนองแฝกเลือม
ชุมชนบ้านหนองแฝกเลือม
หมู่ที 11 ตําบลโคกตูม

กองช่าง

1,920,000 ซอย 4 ระหว่างสายตรี สายโท ชุมชนบ้านซอย 5
หมู่ที 3,13 ตําบลโคกตูม

กองช่าง

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

37

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

- 17 งบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม

40

ก่อสร้างถนนลูกรังถนน
สายคันอ่างเก็บนําห้วยส้ม
ระหว่างซอย 6 - ซอย 5
ชุมชนบ้านห้วยเสาร์พฒั นา
หมู่ 14 ตําบลโคกตูม
ก่อสร้างถนน คสล.บริ เวณ
ซอย 3 ช่วงคอสะพาน
ระหว่างสายจัตวา-สายทหาร
ชุมชนบ้านร่ วมใจหมู่ 16
หมู่ที 16 ตําบลโคกตูม

41

42

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร
หนาเฉลีย 0.10 เมตร ยาว 1,000 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนด

ก่อสร้างถนน คสล.ผิวทางกว้าง 6.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 230 เมตร
หรื อพืนทีคอนกรี ตเสริ มเหล็กไม่นอ้ ย
กว่า 1,380 ตร.ม.ไหล่ทางลงลูกรังตาม
สภาพพืนทีรายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร
สายแยกจากทางเข้าเขาจีนแล หนาเฉลีย 0.10 เมตร ยาว 1,300 เมตร
ศาลเจ้าพ่อขุนด่านชุมชน
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
บ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี
ตําบลโคกตูมกําหนด
หมู่ที 5,6
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

สถานที
ดําเนินการ
396,000 ถนนสายคันอ่างเก็บนํา
ห้วยส้มระวห่างซอย 6-5
ชุมชนบ้านห้วยเสาร์พฒั นา
หมู่ที 14 ตําบลโคกตูม

หน่วย
ดําเนินการ
กองช่าง

883,200 บริ เวณซอย 3 ช่วงคอ
สะพานระหว่างสายจัตวาสายทหาร ชุมชนบ้าน
ร่ วมใจหมู่ 16 หมู่ที 16
ตําบลโคกตูม

กองช่าง

341,000 สายแยกจากทางเข้าเขา
จีนแล-ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน
ชุมชนบ้านนิคม หมู่ 6
สามัคคี หมู่ที 5, 6
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

กองช่าง

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

ลําดับที

- 18 งบประมาณ

ลําดับที

โครงการ / กิจกรรม
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา

44

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา

45

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา

46

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา

47

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา

48

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ 20
ลบ.ม.สูง 15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ 20
ลบ.ม.สูง 15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ 20
ลบ.ม.สูง 15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ 20
ลบ.ม.สูง 15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ 20
ลบ.ม.สูง 15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ 20
ลบ.ม.สูง 15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

สถานที
ดําเนินการ
450,000 บริ เวณชุมชนบ้าน
ห้วยบงสามัคคี หมู่ที 8
ตําบลโคกตูม
450,000 บริ เวณซอย 4 ชุมชนบ้าน
ซอย 5 หมู่ที 13
ตําบลโคกตูม
450,000 บริ เวณชุมชนบ้านสระวัง
หมู่ที 15 ตําบลโคกตูม

หน่วย
ดําเนินการ
กองช่าง

450,000 ชุมชนบ้านดงจําปา 1
หมู่ที 1
นิคมสร้างตนเอง
450,000 ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา
หมู่ที 3
นิคมสร้างตนเอง
450,000 บริ เวณชุมชนบ้าน
หนองถํา หมู่ที 7
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

43

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

- 19 งบประมาณ

ลําดับที

โครงการ / กิจกรรม
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา

50

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา

51

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา

52

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา

53

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา

54

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ 20
ลบ.ม.สูง 15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ 20
ลบ.ม.สูง 15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ 20
ลบ.ม.สูง 15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ 20
ลบ.ม.สูง 15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ 20
ลบ.ม.สูง 15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ 20
ลบ.ม.สูง 15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

สถานที
ดําเนินการ
450,000 บริ เวณชุมชนบ้าน
หนองขาม หมู่ที 7
ตําบลนิคมสร้างตนเอง
450,000 บริ เวณชุมชนบ้านนิคม 3
หมู่ที 9
ตําบลนิคมสร้างตนเอง
450,000 บริ เวณชุมชนบ้าน
ซับเสื อแมบ หมู่ที 10
ตําบลนิคมสร้างตนเอง
450,000 บริ เวณชุมชนบ้าน
รักโคกสะอาด หมู่ที 11
ตําบลนิคมสร้างตนเอง
450,000 บริ เวณชุมชนบ้าน
ห้วยขมิ น หมู่ที 1
ตําบลโคกตูม
450,000 บริ เวณโรงฆ่าสัตว์
ชุมชนบ้านโคกตูม 2
หมู่ที 2 ตําบลโคกตูม

หน่วย
ดําเนินการ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

49

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

- 20 งบประมาณ

ลําดับที

โครงการ / กิจกรรม
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา

56

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา

57

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา

58

ขยายเขตไฟฟ้ าแรงตําและ
ติดตังไฟฟ้ าสาธารณะ
ซอยดงจําปา 5 ชุมชนบ้าน
ดงจําปา 2 หมู่ที 2
ตําบลนิคมสร้างตนเอง
ขยายเขตไฟฟ้ าแรงตําและ
ติดตังไฟฟ้ าสาธารณะ
ซอยดงจําปา 7 ชุมชนบ้าน
ดงจําปา 2 หมู่ที 2
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

59

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ 20
ลบ.ม.สูง 15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ 20
ลบ.ม.สูง 15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ 20
ลบ.ม.สูง 15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ขยายเขตไฟฟ้ าแรงตําและติดตังไฟฟ้ า
สาธารณะซอยดงจําปา 5
ระยะทางประมาณ 550 เมตร
รายละเอียดตามทีการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคกําหนด
ขยายเขตไฟฟ้ าแรงตําและติดตังไฟฟ้ า
สาธารณะซอยดงจําปา 7
ระยะทางประมาณ 550 เมตร
รายละเอียดตามทีการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคกําหนด

สถานที
ดําเนินการ
450,000 บริ เวณวัดเทพปราสาทนิมิต
ชุมชนบ้านโคกตูม 3
หมู่ที 2 ตําบลโคกตูม
450,000 บริ เวณชุมชนบ้านนําซับ
หมู่ที 5
ตําบลโคกตูม
450,000 บริ เวณชุมชนบ้านห้วยส้ม
หมู่ที 6
ตําบลโคกตูม
95,000 ซอยดงจําปา 5
ชุมชนบ้านดงจําปา 2
หมู่ที 2
ตําบลนิคมสร้างตนเอง
150,000 ซอยดงจําปา 7
ชุมชนบ้านดงจําปา 2
หมู่ที 2
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

หน่วย
ดําเนินการ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

55

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

- 21 งบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม

60

ขยายเขตไฟฟ้ าแรงตําและ
ติดตังไฟฟ้ าสาธารณะ
ซอยถนนภายในบ้าน
ท่าเดือน้อย ชุมชนบ้าน
ท่าเดือน้อย หมู่ที 5
ตําบลนิคมสร้างตนเอง
ติดตังไฟฟ้ าสาธารณะ
ถนนสายโท ระหว่างซอย 1
ซอย 2 ชุมชนบ้านสามพันตา
หมู่ที 3 ตําบลโคกตูม
ติดตังไฟฟ้ าสาธารณะ
ถนนสายโท ระหว่างซอย 2
ซอย 3 ชุมชนบ้านสามพันตา
หมู่ที 3 ตําบลโคกตูม
ติดตังไฟฟ้ าสาธารณะบริ เวณ
ซอย 1 ระหว่างสายโท สายจัตวา ชุมชนบ้าน
หนองแกเตือย หมู่ที 4
ตําบลโคกตูม

61

62

63

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
ขยายเขตไฟฟ้ าแรงตําและติดตังไฟฟ้ า
สาธารณะซอยดงจําปา 7
ระยะทางประมาณ 550 เมตร
รายละเอียดตามทีการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคกําหนด
ติดตังไฟฟ้ าสาธารณะถนนสายโท
ระหว่างซอย 1 - ซอย 2 ระยะทาง
ประมาณ1,000 เมตร รายละเอียด
ตามทีการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคกําหนด
ติดตังไฟฟ้ าสาธารณะถนนสายโท
ระหว่างซอย 2 - ซอย 3 ระยะทาง
ประมาณ1,000 เมตร รายละเอียด
ตามทีการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคกําหนด
ติดตังไฟฟ้ าสาธารณะบริ เวณซอย 1
(ระหว่างสายโท - สายจัตวา )
ระยะทางประมาณ 1,600 เมตร
รายละเอียดตามทีการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคกําหนด

สถานที
ดําเนินการ
150,000 ซอยถนนภายในหมู่บา้ น
ท่าเดือน้อย ชุมชนบ้าน
ท่าเดือน้อย หมู่ที 5
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

หน่วย
ดําเนินการ
กองช่าง

210,000 ถนนสายโท ระหว่าง
ซอย 1-ซอย 2 ชุมชนบ้าน
สามพันตา
หมู่ที 3 ตําบลโคกตูม
210,000 ถนนสายโท ระหว่าง
ซอย 2-ซอย 3 ชุมชนบ้าน
สามพันตา
หมู่ที 3 ตําบลโคกตูม
350,000 บริ เวณซอย 1 ระหว่าง
สายโท-สายจัตวา
ชุมชนบ้านหนองแกเตือย
หมู่ที 4 ตําบลโคกตูม

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

ลําดับที

- 22 งบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม

64

ติดตังไฟฟ้ าสาธารณะบริ เวณ
สายโท ระหว่างซอย 8 ซอย 10 ชุมชนบ้านห้วยส้ม
หมู่ที 6 ตําบลโคกตูม

65

66

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

ติดตังไฟฟ้ าสาธารณะบริ เวณสายโท
ระหว่างซอย 8 - ซอย 10
ระยะทางประมาณ 3,000 เมตร
รายละเอียดตามทีการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคกําหนด
ติดตังไฟฟ้ าสาธารณะบริ เวณ ขยายเขตไฟฟ้ าแรงตําและติดตังไฟฟ้ า
ซอย 5 ระหว่างสายจัตวา - สาธารณะระยะทางประมาณ2,000เมตร
สายทหาร ชุมชนบ้าน
รายละเอียดตามแบบแปลนทีการไฟฟ้ า
ห้วยจันทร์ หมู่ที 7
ส่วนภูมิภาคกําหนด
ตําบลโคกตูม
ติดตังไฟฟ้ าสาธารณะบริ เวณ ติดตังไฟฟ้ าสาธารณะบริ เวณสายเอก
สายเอก ระหว่างซอย 1 - 4 ระหว่างซอย 1 - ซอย 4
ชุมชนบ้านคีรีวงก์ หมู่ที 10 ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร
ตําบลโคกตูม
รายละเอียดตามทีการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคกําหนด

สถานที
ดําเนินการ
570,000 สายโท ระหว่างซอย 8-10
ชุมชนบ้านห้วยส้ม
หมู่ที 6 ตําบลโคกตูม

460,000 บริ เวณซอย 5 ระหว่างสาย
จัตวา-สายทหาร
ชุมชนบ้านห้วยจันทร์
หมู่ที 7 ตําบลโคกตูม
300,000 บริ เวณสายเอก
ระหว่างซอย 1 - ซอย 4
ชุมชนบ้านคีรีวงก์
หมู่ที 10 ตําบลโคกตูม

หน่วย
ดําเนินการ
กองช่าง

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

ลําดับที

- 23 งบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม

67

ขยายเขตไฟฟ้ าแรงตําและ
ติดตังไฟฟ้ าสาธารณะ
ซอยเศรษฐีแยกซอยพิเศษ
หนองแฝกเลือม ชุมชนบ้าน
หนองแฝกเลือม หมู่ที 11
ตําบลโคกตูม
ติดตังไฟฟ้ าสาธารณะบริ เวณ
ซอย 9 ระหว่างสายโท สายจัตวา ชุมชนบ้านสระวัง
หมู่ที 15 ตําบลโคกตูม

68

69

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

ขยายเขตไฟฟ้ าแรงตําและติดตังไฟฟ้ า
สาธารณะซอยเศรษฐีแยกจาก
ซอยพิเศษ (บ้านหนองแฝกเลือม)
ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร
รายละเอียดตามทีการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคกําหนด
ติดตังไฟฟ้ าสาธารณะบริ เวณซอย 9
ระหว่างสายโท - สายจัตวา
ระยะทางประมาณ 2,500 เมตร
รายละเอียดตามทีการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคกําหนด
ติดตังไฟฟ้ าสาธารณะบริ เวณ ติดตังไฟฟ้ าสาธารณะบริ เวณซอย 8
ซอย 8 ระหว่างสายจัตวา - ระหว่างสายจัตวา -สายทหาร
สายทหาร ชุมชนบ้านสระวัง ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร
หมู่ที 15 ตําบลโคกตูม
รายละเอียดตามทีการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคกําหนด

สถานที
ดําเนินการ
250,000 บริ เวณซอยเศรษฐี แยกจาก
ซอยพิเศษหนองแฝกเลือม
ชุมชนบ้านหนองแฝกเลือม
หมู่ที 11 ตําบลโคกตูม

450,000 บริ เวณซอย 9 ระหว่าง
สายโท-สายจัตวา
ชุมชนบ้านสระวัง
หมู่ที 15 ตําบลโคกตูม
450,000 บริ เวณซอย 8 ระหว่าง
สายจัตวา-สายทหาร
ชุมชนบ้านสระวัง
หมู่ที 15 ตําบลโคกตูม

หน่วย
ดําเนินการ
กองช่าง

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

ลําดับที

- 24 งบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม

70

ติดตังไฟฟ้ าสาธารณะ
ทางหลวงหมายเลข 3333
ระหว่างซอย 2 - 4
ชุมชนบ้านร่ วมใจหมู่ 16
หมู่ที 16 ตําบลโคกตูม
ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
บริ เวณชุมชนบ้านท่าเดือคงเจริ ญ หมู่ที 4
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

71

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
ติดตังไฟฟ้ าสาธารณะทางหลวง
หมายเลข 3333(ระหว่างซอย2-4)
ระยะทางประมาณ 3,000 เมตร
รายละเอียดตามทีการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคกําหนด
ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคบริ เวณ
ชุมชนบ้านท่าเดือ-คงเจริ ญ รายละเอียด
ตามทีการประปาส่วนภูมิภาคกําหนด

สถานที
ดําเนินการ
550,000 บริ เวณทางหลวงหมายเลข
3333 ระหว่างซอย 2 - 4
ชุมชนบ้านร่ วมใจหมู่ 1 6
หมู่ที 16 ตําบลโคกตูม
401,985 บริ เวณชุมชนบ้านท่าเดือ คงเจริ ญ หมู่ที 4
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

หน่วย
ดําเนินการ
กองช่าง

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

ลําดับที

- 25 งบประมาณ

- 26 -

ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลโคกตูม
1 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพและยังยืน
1.2 การพัฒนาระบบวางผังเมือง การใช้ประโยชน์ทีดิน ป้ องกันและแก้ไขปัญหานําท่วม
ลําดับที

2

ซ่อมแซมท่อระบายนํา
(ท่อลอดถนน) ทางเข้าบ้าน
ซับเสื อแมบ ชุมชนบ้าน
ซับเสื อแมบ หมู่ที 10
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

ซ่อมแซมโดยวางท่อระบายนํา
คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
1.00 เมตร ยาว 12 เมตร (4 แถว)
จํานวน 1 จุด และเทคอนกรี ตถนน
ทับหลังท่อรายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ซ่อมแซมท่อระบายนํา
ซ่อมแซมโดยโดยวางท่อระบายนํา
ท่อลอดถนน ซอยดงจําปา 8 คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด
0.60 เมตร ยาว 7 เมตร (1 แถว)
หมู่ที 11
จํานวน 1 จุด และเทคอนกรี ตถนน
ตําบลนิคมสร้างตนเอง
ทับหลังท่อรายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

งบประมาณ

สถานที
ดําเนินการ
150,000 ท่อระบายนําทางเข้าบ้าน
ซับเสื อแมบ ชุมชนบ้าน
ซับเสื อแมบ หมู่ที 10
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

20,000

ท่อระบายนําบริ เวณซอย
ดงจําปา 8 ชุมชุนบ้าน
รักโคกสะอาด หมู่ที 11
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

หน่วย
ดําเนินการ
กองช่าง

กองช่าง

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

1

โครงการ / กิจกรรม

ลําดับที

ซ่อมแซมท่อระบายนํา
ท่อลอดถนนซอย 2 ระหว่าง
สายโท-สายจัตวา ชุมชน
บ้านหนองแกเตือย หมู่ที 4
ตําบลโคกตูม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
ซ่อมแซมโดยโดยวางท่อระบายนํา
คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร ยาว 13 เมตร (1 แถว)
จํานวน 2 จุด และเทคอนกรี ตถนน
ทับหลังท่อรายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

สถานที
ดําเนินการ
90,000 ท่อระบายนําถนนซอย 2
ระหว่าง สายโท-สายจัตวา
ชุมชนบ้านหนองแกเตือย
หมู่ที 4 ตําบลโคกตูม

หน่วย
ดําเนินการ
กองช่าง

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

3

โครงการ / กิจกรรม

- 27 งบประมาณ

-28-

ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลโคกตูม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
2.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ลําดับที

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

โครงการแข่งขันทักษะทาง

- จัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง

วิชาการ ระดับภาคกลาง

การศึกษาของนักเรี ยน โดยมีเทศบาล

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

300,000 จังหวัดนครปฐม

กองการศึกษา

200,000 จังหวัดราชบุรี

กองการศึกษา

400,000 จังหวัดเชียงใหม่

กองการศึกษา

ในเขตการศึกษา 1 , 5 และ 6 เป็ นเจ้าภาพ
2

โครงการแข่งขันทางวิชาการ - จัดกวดวิชาให้กบั นักเรี ยน
ระดับประเทศ

เพือคัดเลือกเด็กเก่งเข้าร่ วม
การแข่งขันเด็กเก่ง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น

3

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร- จัดอบรมพัฒนาให้กบั ครู
ทางการศึกษา ระดับกลุ่มการ - ส่งครู เข้าอบรมตามทีหน่วยงาน
การศึกษาท้องถิ นที 2 (ภาคกลางอืนจัด
ตอนบน 2 )

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

1

โครงการ / กิจกรรม

-29ลําดับที

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา - จัดหาวัสดุการศึกษาให้กบั ศูนย์พฒั นา

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

100,000 โรงเรี ยนในเขตเทศบาล

เด็กเล็กและโรงเรี ยนในสังกัด

กองการศึกษา

ตําบลโคกตูม

ใช้อย่างเพียงพอ
6

โครงการจัดหาครุ ภณั ฑ์การศึกษา- จัดหาครุ ภณั ฑ์การศึกษาให้เพียงพอ

1,439,700

ต่อการเรี ยนการสอนของศูนย์พฒั นา

โรงเรี ยนในเขตเทศบาล

กองการศึกษา

ตําบลโคกตูม

เด็กเล็กและโรงเรี ยนในสังกัด เช่น
- เครื องเล่นสนาม
7

โครงการร่ วมใจสามัคคีทาํ ความดี- จัดกิจกรรมส่งเสริ มให้เด็กรู ้จกั รักและ
เพือในหลวง

50,000 โรงเรี ยนในเขตเทศบาล

สามัคคีให้กบั เด็กนักเรี ยนในสังกัดและ

กองการศึกษา

ตําบลโคกตูม

บุคคลกรทางการศึกษา
8

โครงการรณรงค์วนั ภาษาไทย - - จัดกิจกรรมทักษะทางการใช้ภาษาไทย
แห่งชาติ

ในทุกสาระวิชา เพือพัฒนาการเรี ยน

10,000

โรงเรี ยนในเขตเทศบาล

กองการศึกษา

ตําบลโคกตูม

การสอน จํานวน 1 ครัง
9

โครงการอบรมสัมมนาครู

- จัดอบรมพัฒนาให้กบั ครู คณะกรรมการ

คณะกรรมการสถานศึกษาและ สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 1 ครัง

400,000 จังหวัดเชียงใหม่

กองการศึกษา

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

5

โครงการ / กิจกรรม

-30ลําดับที

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู-้ จัดทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

50,000 จังหวัดสระบุรี

กองการศึกษา

55,000 โรงเรี ยนเทศบาล1ซอย6

กองการศึกษา

200,000 โรงเรี ยนเทศบาล1ซอย6

กองการศึกษา

20,000 โรงเรี ยนเทศบาล1ซอย6

กองการศึกษา

100,000 โรงเรี ยนเทศบาล1ซอย6

กองการศึกษา

100,000 โรงเรี ยนเทศบาล1ซอย6

กองการศึกษา

ให้แก่นกั เรี ยน
11

โครงการประกวดสื อและวิจยั - จัดการประกวดการทําโครงงานทุก
กลุ่มสาระ

12

โครงการปรับปรุ งอาคารเรี ยน - ปรับปรุ งอาคารเรี ยนของโรงเรี ยน
โรงเรี ยนเทศบาล 1 ซอย 6

13
14

เทศบาล 1 ซอย 6 จํานวน 1 แห่ง

โครงการปรับปรุ งหลักสูตรใน - จัดทําหลักสูตรให้เท่าเทียมกับโรงเรี ยน
สถานศึกษาของเทศบาล

ในสังกัด สพฐ.

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

- จัดกิจกรรมต่างๆและมอบของขวัญให้
กับเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนในสังกัดและ
ใกล้เคียงได้เข้าร่ วมกิจกรรม

15

โครงการพัฒนาห้องสมุด

- จัดหาหนังสื อเข้าห้องสมุด

โรงเรี ยนเทศบาล 1 ซอย 6

- จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ สําหรับใช้ใน
ห้องสมุดของโรงเรี ยนเทศบาล 1 ซอย 6

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

10

โครงการ / กิจกรรม

-31ลําดับที

โครงการวันขึนปี ใหม่

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
-จัดกิจกรรมต่างๆและมอบของขวัญให้

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

10,000 โรงเรี ยนเทศบาล1ซอย6

กองการศึกษา

กับเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนในสังกัดและ
ใกล้เคียงได้เข้าร่ วมกิจกรรม
17

โครงการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้

- จัดศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ น

เพือพัฒนาเด็ก

ให้แก่นกั เรี ยน

900,000

โรงเรี ยนในเขตเทศบาล

กองการศึกษา

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

16

โครงการ / กิจกรรม

-32-

ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลโคกตูม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
2.2 แนวทางส่ งเสริ มและพัฒนาการเรี ยนรู้ของประชาชน
ลําดับที

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

โครงการส่งเสริ มความรู ้กฏหมาย
พนักงาน/พนักงานจ้างของเทศบาลและ
ในชีวติ ประจําวัน

ประชาชนมีความรู ้เรื องกฏหมายทีใช้

งบประมาณ
40,000

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

อาคารอเนกประสงค์

สํานักปลัด

เทศบาลตําบลโคกตูม

ในชีวติ ประจําวัน
2

โครงการซ่อมแซมปรับปรุ ง

- ซ่อมแซมและปรับปรุ งเสี ยงตามสาย

เสี ยงตามสายและหอกระจายข่าแวละหอกระจายข่าวของชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลโคกตูม

200,000 ชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลโคกตูม

สํานักปลัด

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

1

โครงการ / กิจกรรม

-33-

ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลโคกตูม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
2.3 แนวทางส่ งเสริ มและพัฒนาการบริ การสาธารณสุ ขและสุ ขภาพอนามัยของประชาชน
ลําดับที

โครงการอาหารเสริ ม (นม)

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
- จัดหาอาหารกลางวันเพียงพอสําหรับ

งบประมาณ
4,271,200

เด็กอนุบาล 3 ขวบ ถึงระดับประถม

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

โรงเรี ยนในเขตเทศบาล

กองการศึกษา

ตําบลโคกตูม

ให้กบั โรงเรี ยนในเขตเทศบาลตําบล
โคกตูมตลอดปี การศึกษา
2

โครงการอาหารกลางวัน

- จัดอาหารเสริ ม (นม) ให้เพียงพอ

8,972,000 โรงเรี ยนในเขตเทศบาล

สําหรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ และโรงเรี ยน

กองการศึกษา

ตําบลโคกตูม

ในสังกัดของเทศบาลให้ตลอดปี การศึกษา
3

โครงการรณรงค์ป้องกัน

- จัดการอบรมให้ความรู ้เรื อง

ยาเสพติด

ยาเสพติดแก่นกั เรี ยน

39,000

โรงเรี ยนในเขตเทศบาล
ตําบลโคกตูม

กองการศึกษา

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

1

โครงการ / กิจกรรม

-34ลําดับที

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

โครงการควบคุมและป้ องกัน - รณรงค์ฉีดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั
โรคพิษสุนขั บ้า

บ้าและยาคุมกําเนิดพร้อมทําหมัน

งบประมาณ
150,000

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

อาคารอเนกประสงค์

สธ.

เทศบาลตําบลโคกตูม

ให้กบั สุนขั แมวในเขตเทศบาล
- ให้ความรู ้ในการป้ องกันโรคแก่อาสา สมัครสาธารณสุขและประชาชนทัวไป
5

โครงการควบคุมและป้ องกัน จัดฝึ กอบรมให้ อสม.ในเขตได้รับความรู ้
โรคไข้เลือดออก

ในการป้ องกันโรคไข้เลือดออกและ

200,000 ชุมชนในเขตเทศบาล

สธ.

ตําบลโคกตูม

จัดซือเวชภัณฑ์,จัดทําแผนการให้บริ การ
ฉี ดพ่นหมอกควันใส่ทรายอะเบทและให้
สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ทาง
หอกระจายข่าว หรื อเสี ยงตามสาย
6

โครงการรณรงค์ป้องกัน

จัดทําป้ ายเชิญชวนเพือปลูกจิดสํานึกใน

300,000 ชุมชนในเขตเทศบาล

ยาเสพติด

การป้ องการยาเสพติด จํานวน 1 ครัง/ปี

ตําบลโคกตูม

สธ.

เดินรณรงค์การป้ องกันยาเสพติด
(วันที 26 มิ.ย. ของทุกปี )
7

โครงการส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ
สํารวจกลุ่มผูส้ ูงอายุตงแต่
ั 60 ปี ขึนไป
เพือจัดตังชมรมการออกกําลังกาย
เช่น รําไทเก็กหรื อกิจกรรมอืนการออก

300,000 ผูส้ ูงอายุชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลโคกตูม

สธ.

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

4

โครงการ / กิจกรรม

-35ลําดับที

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ จัดฝึ กอบรมและทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัคร

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

800,000 จังหวัดอุดรธานี

สธ.

200,000

เทศบาลตําบลโคกตุม

สธ.

20,000

เทศบาลตําบลโคกตูม

สธ.

ของอาสาสมัครสาธารณสุข สาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นทุกคนเข้าร่ วม
โครงการเพือเพิ มพูนความรู ้ความสามารถ
ให้มากขึน จํานวน 1 ครัง
9

โครงการส่งเสริ มสุขภาพ

- จัดหาวัสดุทีช่วยในการส่งเสริ ม

ประชาชน

สุขอนามัยแม่และเด็ก อนามัยผูส้ ูงอายุ
และดูแลสุขภาพจิต
- จัดทําสื อประชาสัมพันธ์

10

โครงการป้ องกันและควบตุมโรค- จัดทําสื อประชาสัมพันธ์ทาํ ความเข้าใจ
อุบตั ิใหม่และโรคประจําถิ น กับประชาชนในพืนที
- จัดอบรมให้ความรู ้กบั อาสาสมัคร
สาธารณสุขในเขตพืนที

11

โครงการอบรมให้ความรู ้

- จัดอบรมให้กบั ผูป้ ระกอบการต่างๆ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ทีประกอบการในเขตเทศบาลตําบล
โคกตูม

30,000 ในเขตเทศบาลตําบล
โคกตูม

สธ.

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

8

โครงการ / กิจกรรม

-36ลําดับที

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

โครงการสนับสนุนการพัฒนา - การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน - การแก้ไขปั ญหาสาธารณสุข

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

495,000 ชุมชนในเขตเทศบาล

สธ.

ตําบลโคกตูม

ในเรื องต่างๆ
- การจัดบริ การสุขภาพเบืองต้น
13

โครงการป้ องกันควบคุมโรค - จัดกิจกรรมรณรงค์การป้ องกันและ
ติดเชือเอสไอวี

แก้ไขปั ญหาเอดส์
- จัดกิจกรรมอบรม ศึกษาดูงานให้กบั
นักเรี ยน เยาวชนในเขตเทศบาล

50,000 ในเขตเทศบาลตําบล
โคกตูม

สธ.

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

12

โครงการ / กิจกรรม

-37-

ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลโคกตูม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
2.4 แนวทางส่ งเสริ มและสนับสนุนด้านกีฬา
ลําดับที

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

โครงการแข่งขันกีฬานักเรี ยน - ส่งนักกีฬาโรงเรี ยนในสังกัด เข้าร่ วม

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

120,000

นครปฐม

กองการศึกษา

400,000

ในจังหวัดลพบุรี

กองการศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น การแข่งขันกีฬานักเรี ยนโรงเรี ยนในสังกัด
แห่งประเทศไทย

เข้าร่ วมการแข่งขันในระดับภาคกลางและ
ระดับประเทศ

2

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่ วม - จัดส่งนักกีฬาตัวแทนเทศบาลตําบล
การแข่งขันของหน่วยงาน ชมรมโคกตูมในชนิดกีฬาต่าง ๆ ทีหน่วยงาน

3

ท้องถิ นอืน ๆ และจังหวัด

ชมรม ท้องถิ นอืน ๆ จังหวัดจัดการแข่งขัน

โครงการแข่งขันฟุตบอล

- จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 คน และ

โคกตูมคัพ

7 คน ให้กบั เยาวชนและประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลโคกตูม

300,000 ในเขตเทศบาลตําบล
โคกตูม

กองการศึกษา

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

1

โครงการ / กิจกรรม

-38ลําดับที

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

โครงการจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ - จัดซือวัสดุ อุปกรณ์ และครุ ภณั ฑ์
และครุ ภณั ฑ์กีฬาชุมชน/หมู่บา้ นกีฬาให้กบั เด็ก เยาวชน ประชาชนชน
ในชุมชน/หมู่บา้ นตามความต้องการ

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

200,000 ชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลโคกตูม

กองการศึกษา

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

4

โครงการ / กิจกรรม

-39-

ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลโคกตูม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
2.5 แนวทางสร้างหลักประกันทางสังคมให้กบั เด็ก เยาวชน คนชรา ผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการและผูด้ อ้ ยโอกาส
ลําดับที

โครงการสนับสนุนเบียยังชีพ สนับสนุนทุนเลียงชีพผูส้ ูงอายุ คนพิการ
ผูป้ ่ วยเอดส์

2

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

และผูด้ อ้ ยโอกาสในเขตเทศบาล

โครงการสงเคราะห์ผปู ้ ระสบ สนับสนุนทุนแก่ผดู ้ อ้ ยโอกาส
สาธารณภัยและผูด้ อ้ ยโอกาส ในเขตเทศบาล

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

90,000 ประชาชนในเขตเทศบาล

สธ.

ตําบลโคกตูม
900,000 ประชาชนในเขตเทศบาล

สํานักปลัด

ตําบลโคกตูม

ทางสังคม
3

โครงการสนับสนุนและ

- สนับสนุนและช่วยเหลือประชาชน

ให้ความช่วยเหลือประชาชน ในเขตเทศบาลทุกชุมชน เช่น ด้านอาชีพ
ตามอํานาจหน้าทีของเทศบาล ความเป็ นอยู่ ,ทีอยูอ่ าศัย เครื องอุปโภค
บริ โภค

100,000 ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลโคกตูม

สํานักปลัด

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

1

โครงการ / กิจกรรม
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ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลโคกตูม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
2.6 แนวทางส่ งเสริ มความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ลําดับที

โครงการฝึ กอบรม อปพร.

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
จัดฝึ กอบรมอปพร.ปี ละ 1 รุ่ น

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

300,000 จังหวัดเพชรบุรี

สํานักปลัด

และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ข่าวการป้ องกันและระงับอัคคีภยั
เดือนละ 1 ครัง
2

3

โครงการฝึ กซ้อมแผนป้ องกัน จัดฝึ กซ้อมแผนป้ องกันและบรรเทา
และบรรเทาสาธารณภัย

สาธารณภัย ประจําปี 2559 ให้กบั อปพร.

ประจําปี 2559

ในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม

โครงการปล่อยแถวสายตรวจ - จัดเจ้าหน้าทีป้ องกัน ฯ ร่ วมกับ อปพร.
สาธารณภัยดูแลความปลอดภัย ออกตรวจในพืนทีเขตเทศบาลตําบล
ในชีวติ และทรัพย์สิน
ของประชาชน

โคกตูม

50,000 เทศบาลตําบลโคกตูม

5,000 ในเขตเทศบาล

สํานักปลัด

สํานักปลัด

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

1

โครงการ / กิจกรรม

-41ลําดับที

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

โครงการสนับสนุนการจราจร อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบ
ให้กบั สถานีตาํ รวจ

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

50,000 สถานีตาํ รวจตําบลโคกตูม

สํานักปลัด

30,000 ในเขตเทศบาลตําบล

สํานักปลัด

เรี ยบร้อยตังจ่ายจากเงินค่าปรับตาม
กฏหมายปี ละ 1 ครัง

5

โครงการจัดตังศูนย์เตรี ยม

- จัดตังศูนย์เตรี ยมความพร้อมป้ องกันและ

ความพร้อมป้ องกันและแก้ไข แก้ไขปั ญหาอัคีภยั วาตภัย อุทกภัยและดิน

โคกตูม

ปั ญหาอัคคีภยั วาตถัย อุทกภัย โคลนถล่ม จํานวน 1 แห่ง ในเขตเทศบาล
6

และดินโคลนถล่ม

ตําบลโคกตูม

โครงการพัฒนาคุณภาพ

- จัดการอบรมและทัศนศึกษา

900,000

ศักยภาพของคณะกรรมการ ดูงาน จํานวน 1 ครัง

คณะกรรมการชุมชน

กองการศึกษา

ในเขตเทศบาล

ชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน
7

โครงการเลือกตังคณะกรรมการ- จัดเลือกตังคณะกรรมการชุมชน
ชุมชนและผูน้ าํ ชุมชน

8

และผูน้ าํ ชุมชนภายในเขตเทศบาล

โครงการปรองดอง สมานฉันท์ - จัดกิจกรรมแสดงการสมานฉันท์และ
คืนความสุขให้กบั ประชาชน ปรองดองพร้อมจัดกิจกรรมคินความสุข
ให้ประชาชน
- จัดนิทรรศการทีเกียวข้อง

30,000

คณะกรรมการชุมชน

กองการศึกษา

ในเขตเทศบาล
10,000 ในเขตเทศบาล

สํานักปลัด

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

4

โครงการ / กิจกรรม

-42ลําดับที

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

โครงการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุ- ตังด่านตรวจสําหรับให้เจ้าหน้าทีตํารวจ

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

20,000 บริ เวณวงเวียนโคกตูม

สํานักปลัด

20,000 บริ เวณวงเวียนโคกตูม

สํานักปลัด

ทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2559
เจ้าหน้าทีป้ องกัน ฯ และ อปพร.
ปฏิบตั ิงานในช่วง 7 วันอันตราย
- ติดตังป้ ายประชาสัมพันธ์รณรงค์เมา
ไม่ขบั
10

โครงการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุ- ตังด่านตรวจสําหรับให้เจ้าหน้าทีตํารวจ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์เจ้าหน้าทีป้ องกัน ฯ และ อปพร.
ประจําปี 2559

ปฎิบตั ิงานในช่วง 7 วันอันตราย
- ติดตังป้ ายประชาสัมพันธ์รณรงค์เมา
ไม่ขบั

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

9

โครงการ / กิจกรรม
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ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลโคกตูม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
2.7 แนวทางส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ นและสื บทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ลําดับที

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

โครงการจัดงานวันสําคัญ

- จัดงานพิธีทางศาสนาในวันสําคัญต่าง ๆ

ทางศาสนา เช่น

ตลอดปี งบประมาณ

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

70,000 วัดในเขตเทศบาลตําบล

กองการศึกษา

โคกตูม

- วันเข้าพรรษา
- วันวิสาขบูชา
ฯลฯ
2
3

โครงการจัดงานประเพณี

- จัดงานประเพณี สงกรานต์ภายใน

สงกรานต์

เขตเทศบาล จํานวน 1 ครัง

โครงการส่งเสริ มกิจกรรมงาน จัดกิจกรรมราชพิธี ปี ละ 2 ครัง
ราชพิธี

4

เช่น วันพ่อ และวันแม่

โครงการส่งเสริ มกิจกรรมงาน จัดกิจกรรมราชพิธี ปี ละ 2 ครัง
ราชพิธี

เช่น วันพ่อ และวันแม่

200,000

เทศบาลตําบลโคกตูม

400,000 อาคารอเนกประสงค์

กองการศึกษา
สํานักปลัด

เทศบาลตําบลโคกตูม
20,000 โรงเรี ยนเทศบาล 1

กองการศึกษา

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

1

โครงการ / กิจกรรม

- 44ลําดับที

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

โครงการสนับสนุนการจัดงาน อุดหนุนงบประมาณสนับสนุนการจัดงาน

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

65,000 จังหวัดลพบุรี

สํานักปลัด

10,000

สํานักปลัด

แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
มหาราช ประจําปี 2559

ให้แก่จงั หวัดและอําเภอเมืองลพบุรี
ปี ละ 1 ครัง

6

โครงการปกป้ องสถาบัน

- จัดกิจกรรมสําหรับปกป้ องสถาบันที
สําคัญของชาติ

7

จัดงานวันปิ ยะมหาราช

จัดงานวันปิ ยะมหาราชในวันที 23

ในเขตเทศบาลตําบล
โคกตูม

10,000

โรงเรี ยนบ้านโคกตูม

สํานักปลัด

10,000

โรงเรี ยนเทศบาล 1

กองการศึกษา

ต.ค.2558 โดยจัดทําพวงมาลาและ
เลียงประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมงาน
8

โครงการสัปดาห์พระพุทธศาสนา- จัดกิจกรรมตอบปั ญหาทางธรรม
- จัดนิทรรศการพุทธศาสนา
- ประกวดสวดมนต์

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

5

โครงการ / กิจกรรม

- 45-

ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลโคกตูม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ย งยื
ั นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 แนวทางส่ งเสริ มการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับที

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

โครงการส่งเสริ มอาชีพระยะสัน- จัดการฝึ กอบรมอาชีพระยะสันให้กบั
ประชาชนในเขตเทศบาล

2

โครงการส่งเสริ มและพัฒนา - จัดอบรมและศึกษาดูงานให้เกษตรกร
อาชีพเกษตรกร

3

ในเขตพืนทีจํานวน 1 ครัง/ปี

โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน จัดเก็บข้อมูลพืนฐานการเกษตรใน
ด้านการเกษตร

เขตเทศบาล

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

200,000 อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลตําบลโคกตูม
300,000 อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลตําบลโคกตูม
10,000 พืนทีในเขตเทศบาล
ตําบลโคกตูม

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

1

โครงการ / กิจกรรม
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ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลโคกตูม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ย งยื
ั นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 แนวทางส่ งเสริ มและพัฒนาด้านการท่องเทียวเชิงนิเวศ
ลําดับที

โครงการจัดงานทุ่งทานตะวันบาน
จัดงานทุ่งทานตะวันบาน จํานวน 1 ครัง
ประจําปี 2559

2

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

ประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี

โครงการส่งเสริ มการปลูกทาน ส่งเสริ มการปลูกทานตะวันในพืนที
ตะวันเพือการท่องเทียว ปี 2559สําหรับเกษตรกรกลุ่มเป้ าหมาย

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

100,000 พืนทีในเขตเทศบาล

สํานักปลัด

ตําบลโคกตูม
400,000 พืนทีในเขตเทศบาล

สํานักปลัด

ตําบลโคกตูม

โดยแจกเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกร
3

โครงการพัฒนาปรับปรุ ง

ปรับปรุ ง ซ่อมแซม จัดหาเพือให้ได้

แหล่งท่องเทียว

ธรรมชาติเป็ นแหล่งท่องเทียวทีสําคัญ
ในเขตเทศบาล

500,000 อ่างเก็บนําห้วยซับเหล็ก
อ่างเก็บนําห้วยส้ม

กองช่าง

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

1

โครงการ / กิจกรรม

- 47-

ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลโคกตูม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ย งยื
ั นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 แนวทางพัฒนาความรู้ในการผลิตอาหารปลอดภัย
ลําดับที

โครงการอาหารปลอดภัย

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
- ติดตามร้านอาหารเข้าสู่ระบบ
D 1 Clean foodgood test (2 ครัง/ปี )

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

50,000 ร้านอาหารในเขต

สธ.

เทศบาลตําบลโคกตูม

- ตรวจการจําหน่ายอาหารทีมีสาร
ปนเปื อนตลาดอุดมทรัพย์
- ตรวจการจําหน่ายอาหารทีมีสาร
ปนเปื อน ตลาดนัด
2

โครงการส่งเสริ มการทําเกษตร - จัดอบรมเกษตรปลอดสารพิษ
อินทรี ย ์

ผลิตปุ๋ ยอินทรี ยใ์ นเขตเทศบาล
ตําบลโคกตูม

300,000 เกษตรกรในเขตเทศบาล
ตําบลโคกตูม

กองการศึกษา

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

1

โครงการ / กิจกรรม

- 48-

ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลโคกตูม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
4.1 แนวทางสร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
ลําดับที

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

โครงการเยาวชนอนุรักษ์

- จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม

และสิ งแวดล้อมให้กบั เด็ก เยาวชน

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

150,000 จังหวัดเพชรบุรี

กองการศึกษา

ประชาชนในเขตเทศบาล ตําบลโคกตูม
2

โครงการปลูกจิตสํานึก

- จัดอบรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ

20,000 เทศบาลตําบลโคกตูม

กองการศึกษา

เนาวชนไทยใส่ใจสิ งแวดล้อม และสิ งแวดล้อมให้กบั เด็ก เยาวชน
ในสถานศึกษา ปี ละ 5 แห่ง
3
4

โครงการลดภาวะโลกร้อน

- จัดอบรมและศึกษาดูงานด้านการลด

ด้วยมือเรา

ภาวะโลกร้อน

โครงการนําใส คลองสวย

- จัดกิจกรรมร่ วมกันรักษาและดูแล

ด้วยมือเรา

แหล่งนําในเขตเทศบาล เช่น อ่างเก็บนํา
ห้วยซับเหล็ก อ่างเก็บนําห้วยส้มและ
ลํารางสาธารณะในเขตเทศบาล

350,000

เทศบาลตําบลโคกตูม

สธ.

30,000

เทศบาลตําบลโคกตูม

สธ.

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

1

โครงการ / กิจกรรม

- 49ลําดับที

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

โครงการฝึ กอบรมอาสาสมัคร - จัดหาอาสาสมัครป้ องกันไฟป่ า

งบประมาณ
50,000

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ภายในเขตเทศบาล

สํานักปลัด

ป้ องกันไฟป่ าเพือจัดการปั ญหา - จัดฝึ กอบรมอาสาสมัคร ฯ
ไฟป่ าและหมอกควัน ประจําปี - จัดประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่ า
2559
6

โครงการพัฒนาศักยภาพ

- จัดอบรมอาสาสมัครพิทกั ษ์

อาสาสมัครพิทกั ษ์สิ งแวดล้อม สิ งแวดล้อม จํานวน 1 ครัง
7

โครงการส่งเสริ มการรักษา

- จัดอบรมชุมชนนําร่ อง จํานวน 1

คุณภาพนําทิ งครัวเรื อน

ชุมชน ในเขตเทศบาลเรื องการจัดการ
คุณภาพนําทิ งครัวเรื อน

30,000 อาสาสมัครในเขต

สธ.

เทศบาลตําบลโคกตูม
20,000 ครัวเรื อนในเขตเทศบาล
ตําบลโคกตูม

สธ.

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

5

โครงการ / กิจกรรม
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ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลโคกตูม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
4.2 แนวทางเพิ มประสิ ทธิภาพในการจัดการขยะ
ลําดับที

โครงการจัดหาทีรองรับขยะ - จัดซืออุปกรณ์ถงั รองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอ
มูลฝอย

2

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
200,000

โครงการฝังกลบขยะมูลฝอย จ้างเหมาถมดินและฝังกลบขยะมูลฝอย
โครงการกําจัดขยะมูลฝอย

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

เทศบาลตําบลโคกตูม

สธ.

- ควบคุมถังการจัดเก็บขยะมูลฝอย
1,000,000 สถานทีทิ งขยะเทศบาล

และสิ งปฏิกลู
3

สถานที

- จ้างเหมาผูด้ ูแลประจําบ่อขยะ

สธ.

ตําบลโคกตูม
290,000

เทศบาลตําบลโคกตูม

สธ.

20,000

เทศบาลตําบลโคกตูม

สธ.

และบริ หารงานพืนทีทิ งขยะ - จ้างเหมารถแบ็คโฮ
4

โครงการขยะลดได้ดว้ ย ๓ R จัดฝึ กอบรมให้ความรู ้และนําไปจัด
กิจกรรมในการจัดการขยะในสถาน
ศึกษาในเขตเทศบาล

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

1

โครงการ / กิจกรรม

- 51-

ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลโคกตูม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
4.3 แนวทางส่ งเสริ มและรักษาสภาพแวดล้อมทีดี
ลําดับที

โครงการจัดทําหัวเชือจุลินทรี ย ์ จัดซือวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทําหัวเชือ
EM.

2

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

จุลินทรี ย ์

โครงการล้างท่อระบายนําและ จัดกิจกรรมล้างท่อระบายนําในตลาด
ทําความสะอาด

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

10,000 โรงฆ่าสัตว์เทศบาล

สธ.

ตําบลโคกตูม
20,000 ท่อระบายนําและราง

อุดมทรัพย์และบริ เวณโดยรอบวงเวียน

ระบายนําในเขตเทศบาล

โคกตูม โดยขอความร่ วมมือผูน้ าํ ชุมชน

ตําบลโคกตูม

สธ.

อสม., อปพร. พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างเข้าร่ วมโครงการ
จํานวน 1 ครัง/ปี
3

โครงการอบรมผูป้ ระกอบการ ตรวจแนะนําผูป้ ระกอบการเหมืองแร่
เหมืองแร่ โรงโม่หิน

ในเขตเทศบาลทีได้รับใบอนุญาต
สัมปทานบัตรทุกเหมือง

20,000 โรงงานอุตสาหกรรม
ในเขตเทศบาลตําบล
โคกตูม

สธ.

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

1

โครงการ / กิจกรรม

-52ลําดับที

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

โครงการล้างตลาด/ชุมชนและ จัดกิจกรรมล้างตลาดโคกตูมทําความสะอาด
ทําความสะอาดถนนบริ เวณ ถนน โดยประสานขอความร่ วมมือกับ
วงเวียนโคกตูม

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

10,000 บริ เวณตลาดและวงเวียน

สธ.

โคกตูม

ผูน้ าํ ชุมชนประชาชนทีอาศัยอยูบ่ ริ เวณตลาด

โคกตูมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ทุกคนเข้าร่ วมกิจกรรม จํานวน 1 ครัง / ปี
5

6

โครงการปรับปรุ งสภาพ

ปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์ตามบริ เวณซอยต่างๆ

ภูมิทศั น์บริ เวณซอยต่าง ๆ

ในแต่ละชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 32

ภายในเขตเทศบาล

ชุมชน

โครงการชุมชนปลอดลูกนํา - จัดประกวดชุมชนทีปลอดลูกนํายุงลาย
ยุงลายในเขตเทศบาล

โดยมีตวั ชีวัดว่าไม่มีไข้เลือดออก
และไม่มีลูกนําตามภาชนะต่าง ๆมีความ
สะอาดและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของชุมชน

- แต่งตังคณะกรรมการประเมิน
- มอบรางวัลให้ อสม. หรื อชุมชนทีชนะ
การประกวด
การประกวด

100,000 ซอยต่างๆในเขตเทศบาล

กองช่าง

ตําบลโคกตูม
30,000 ชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลโคกตูม

สธ.

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

4

โครงการ / กิจกรรม

-53-

ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลโคกตูม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
4.4 แนวทางส่ งเสริ มการเกษตรอินทรี ยแ์ ละเกษตรปลอดภัยรวมทังการผลิตปุ๋ ย
ลําดับที

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

โครงการส่งเสริ มการทําเกษตร - จัดอบรมเกษตรปลอดสารพิษ
อินทรี ย ์

ผลิตปุ๋ ยอินทรี ยใ์ นเขตเทศบาล
ตําบลโคกตูม

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

300,000 เกษตรกรในเขตเทศบาล
ตําบลโคกตูม

กองการศึกษา

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

1

โครงการ / กิจกรรม

-54-

ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลโคกตูม
5.ยุทธศาสตร์การบริ การประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
5.1 แนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานและเพิ มประสิ ทธิภาพการให้บริ การประชาชน
ลําดับที

โครงการครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุ ภณั ฑ์ให้เพียงพอ

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

500,000 เทศบาลตําบลโคกตูม

กองการศึกษา

1,683,000 เทศบาลตําบลโคกตูม

สํานักปลัด

สําหรับใช้ในกิจการกองการศึกษา เช่น
ตูเ้ หล็ก เก็บเอกสาร , โต๊ะทํางาน ,
เครื องคอมพิวเตอร์,เครื องพิมพ์ ฯลฯ
2

จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ในการ จัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานดังนี
ปฏิบตั ิงาน

- วัสดุนาํ มันเชือเพลิง หล่อลืน
- วัสดุการเกษตร
- วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
- วัสดุก่อสร้างวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- วัสดุสาํ นักงาน
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- วัสดุ/ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

กองคลัง

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

1

โครงการ / กิจกรรม

-55ลําดับที

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

จัดหาครุ ภณั ฑ์เพือการ

จัดซือครุ ภณั ฑ์เพือใช้ในการปฏิบตั ิงาน

ปฏิบตั ิงาน

ดังนี

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

1,198,000 เทศบาลตําบลโคกตูม

สธ.

1,660,000 เทศบาลตําบลโคกตูม

กองช่าง

- ครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- ครุ ภณั ฑ์การเกษตร
- ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
- ครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน
4

จัดหาครุ ภณั ฑ์เพือการ

จัดซือครุ ภณั ฑ์เพือใช้ในการปฏิบตั ิงาน

ปฏิบตั ิงาน

ดังนี
- ครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- ครุ ภณั ฑ์การเกษตร
- ครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
- ครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน
- ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

5

โครงการปรับปรุ งงาน

ปรับปรุ งด้านบริ การ เอกสาร

ทะเบียนราษฏรและเอกสาร ความถูกต้อง และรวดเร็ วตลอดทังปี

6

โครงการประชาสัมพันธ์งาน - จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์
จัดเก็บรายได้

- จัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์
จํานวน 6 แห่ง

150,000

งานทะเบียนราษฎร

สํานักปลัด

เทศบาลตําบลโคกตูม

10,000 งานจัดเก็บรายได้ ฯ
เทศบาลตําบลโคกตูม

กองคลัง

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

3

โครงการ / กิจกรรม

-56ลําดับที

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

โครงการบริ การจัดเก็บรายได้ -รายได้ดา้ นภาษีจดั เก็บ
นอกสถานที

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

20,000 งานจัดเก็บรายได้ ฯ

กองคลัง

ได้ตน้ ปี รวดเร็ ว พร้อม

เทศบาลตําบลโคกตูม

ทีจะนํามาพัฒนาท้องถิ น
10

โครงการจัดจ้างทําความสะอาด -จัดจ้างเอกชนทําความสะอาดภายใน

150,000

สํานักงานและอาคารภายใน อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลโคกตูม

ภายในบริ เวณสํานักงาน

สํานักปลัด

เทศบาลตําบลโคกตูม

สํานักงานเทศบาลตําบลโคกตูม
11

โครงการโคกตูมเมืองสะอาด - จัดนิทรรศการเกียวกับโครงการ
อย่างยังยืน

30,000 ภายในบริ เวณสํานักงาน

- จัดกิจกรรมการทําความสะอาด

สํานักปลัด

เทศบาลตําบลโคกตูม

ภายในสํานักงานเทศบาล
12

โครงการจัดหารถจักรยานยนต์ - จัดหารถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี
ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์

110,000

เทศบาลตําบลโคกตูม

กองคลัง

3,500,000

เทศบาลตําบลโคกตูม

กองช่าง

แบบเกียร์อตั โนมัติ จํานวน 2 คัน

อัตโนมัติ
13

จัดซือรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้ า

จัดซือรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้ า
ชนิด 6 ล้อ เครื องยนต์ดีเซล
กําลังแรงม้าสูงสุดไม่นอ้ ยกว่า
150 แรงม้า ติดตังเครนไฮดรอลิก
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ า
จํานวน 1 คัน

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

9

โครงการ / กิจกรรม

-57ลําดับที

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

จัดหาเครื องสูบนําชนิดจุ่มใต้นาํ จัดหาเครื องสูบนําชนิดจุ่มใต้นาํ

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

95,000 เทศบาลตําบลโคกตูม

กองช่าง

48,000 เทศบาลตําบลโคกตูม

สํานักปลัด

28,000 ห้องสํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัด

33,500

สํานักปลัด

ขนาด 1 แรงม้า จํานวน 5 เครื อง
15

จัดหาเครื องโทรสาร

- จัดหาเครื องโทรสารแบบใช้กระดาษ
แบบธรรมดาส่งเอกสารไดครังละ
20 แผ่น จํานวน 1 เครื อง
- จัดหาเครื องโทรสารแบบใช้กระดาษ
แบบธรรมดาส่งเอกสารไดครังละ
30 แผ่น จํานวน 1 เครื อง

16

จัดหาเก้าอีปฏิบตั ิงานของ

- จัดหาเก้าอีสําหรับปฎิบตั ิงานของ

ห้องสํานักปลัดเทศบาล

เจ้าหน้าทีห้องสํานักปลัดเทศบาลชนิด
ล้อเลือนมีพนักพิงชุบโครเมียมบุหนัง
จํานวน 7 ตัว

17

จัดหาเก้าอีสําหรับบริ การ

- เพือจ่ายเป็ นค่าจัดหาเก้าอีรับรองมี

ประชาชนของงานทะเบียน

ท้าวแขนบุหนัง ขนาด 53x58x85 ซม.

ราษฎรเทศบาลตําบลโคกตูม จํานวน 7 ตัว สําหรับบริ การทะเบียน
ราษฎรเทศบาลตําบลโคกตูม

สํานักทะเบียนท้องถิ น
เทศบาลตําบลโคกตูม

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

14

โครงการ / กิจกรรม

-58ลําดับที

จัดหาเครื องปรับอากาศ

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
- เพือจ่ายเป็ นค่าจัดหาเครื องปรับอากาศ
- แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่นอ้ ย
กว่า 18,000 บีทียู จํานวน 4 เครื อง

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

537,000 อาคารอเนกประสงค์

สํานักปลัด

และอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลโคกตูม

- แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่นอ้ ย
กว่า 24,000 บีทียู จํานวน 3 เครื อง
- แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่นอ้ ย
กว่า 36,000 บีทียู จํานวน 7 เครื อง
- ชนิดติดผนัง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื อง
19

จัดหาเครื องรับโทรทัศน์

- เพือจ่ายเป็ นค่าจัดหาเครื องรับโทรทัศน์
(LED TV) จอภาพขนาด 55 นิ ว

138,000 อาคารสํานักงานเทศบาล

สํานักปลัด

ตําบลโคกตูม

จํานวน 3 เครื อง
20

จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ใช้ใน จัดหาโต๊ะและเก้าอี ฯลฯ ใช้ในอาคาร
อาคารอเนกประสงค์เทศบาล อเนกประสงค์
ตําบลโคกตูม

100,000 อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลตําบลโคกตูม

สํานักปลัด

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

18

โครงการ / กิจกรรม

-59ลําดับที

โครงการจัดหาวัสดุและ

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
- จัดหาวัสดุและครุ ภณั ฑ์ทีใช้กบั

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

100,000 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

อุปกรณ์ทีใช้ในการปฏิบตั ิงาน ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและโรงเรี ยน

ในสังกัดเทศบาลตําบล

ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของ

โคกตูม

เทศบาลและโรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาลตําบลโคกตูม

ในสังกัดเทศบาลตําบลโคกตูม

กองการศึกษา

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

21

โครงการ / กิจกรรม

-60-

ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลโคกตูม
5.ยุทธศาสตร์การบริ การประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
5.2 แนวทางส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ลําดับที

2

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

โครงการจัดตังและเลือกตัง

- จัดการเลือกตังคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุมชนย่อย

ชุมชนย่อยทีหมดวาระ

โครงการประชาสัมพันธ์

- ผลิตสื อทีใช้ประชาสัมพันธ์ทุกชนิด

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

30,000 ทุกชุมชนในเขต

กองการศึกษา

เทศบาลตําบลโคกตูม
300,000 เทศบาลตําบลโคกตูม

สํานักปลัด

50,000 อาคารอเนกประสงค์

สํานักปลัด

ข่าวสารทางราชการและกิจการตามความเหมาะสม
ของเทศบาล
3

- จัดทําป้ ายผ้า vinie ประชาสัมพันธ์

โครงการจัดทําแผนพัฒนาและ จัดทําเอกสารแผนพัฒนาปี ละ 1 ครัง
เทศบัญญัติงบประมาณ

ปรับปรุ งแผนพัฒนาตามความจําเป็ นและ

เทศบาลตําบลโคกตูม

จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ปี ละ 1 ครัง และความจําเป็ น
ตามกฎหมาย
4

โครงการเลือกตังผูบ้ ริ หาร

- จัดให้มีการเลือกตังผูบ้ ริ หารท้องถิ น

ท้องถิ นและสมาชิกสภาท้องถิ น

และสภาท้องถิ นแทนทีหมดวาระ

2,500,000

เทศบาลตําบลโคกตูม

สํานักปลัด

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

1

โครงการ / กิจกรรม

-61ลําดับที

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ - จัดอบรมกลุ่มสตรี ในเขตเทศบาล
กลุ่มสตรี และศึกษาดูงาน

6

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

150,000 กลุ่มสตรี นิคมฯ-โคกตูม

กองการศึกษา

30,000 อาคารอเนกประสงค์

สํานักปลัด

ตําบลโคกตูม จํานวน 1 ครัง

โครงการจัดงานวันเทศบาล จัดงานวันเทศบาลในวันที 24 เมษายน
จํานวน 1 ครัง โดยทําบุญเลียงพระ

เทศบาลตําบลโคกตูม

และจัดกิจกรรมวันเทศบาล
7

โครงการจัดทําแผนชุมชน

- จัดเวทีประชุมชีแจงการจัดทําหรื อ

100,000

ชุมชนในเขตเทศบาล

กองการศึกษา

ทบทวนแผนชุมชน
- จัดเวทีประชาคมในแต่ละชุมชน

8

จัดเวทีประชาคม

จัดเวทีประชาคมปี ละ 3 ครัง

10,000 เทศบาลตําบลโคกตูม

กองการศึกษา

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

5

โครงการ / กิจกรรม

-62-

ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลโคกตูม
5.ยุทธศาสตร์การบริ การประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
5.3 แนวทางพัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารอย่างเป็ นระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ลําดับที

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

โครงการประกวดเทศบาลตาม จัดโครงการประกวดเพือร่ วมประกวด
หลักธรรมาภิบาล

เทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล
จํานวน 1 ครัง

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

20,000 เทศบาลตําบลโคกตูม

สํานักปลัด

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

1

โครงการ / กิจกรรม

-63-

ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลโคกตูม
5.ยุทธศาสตร์การบริ การประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
5.4 แนวทางปรับปรุ งระบบข้อมูลสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมการทํางานโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
ลําดับที

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

โครงการฝึ กอบรมและจัดเก็บ - ดําเนินการฝึ กอบรมและจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลพืนฐาน

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

150,000 เทศบาลตําบลโคกตูม

กองการศึกษา

262,800 เทศบาลตําบลโคกตูม

ทุกส่วน

พืนฐานของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลโคกตูม

2

โครงการจัดซือครุ ภณั ฑ์

- จัดซือเครื องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ

คอมพิวเตอร์

ต่อการใช้งาน

ราชการ
ในสังกัด
เทศบาล

3
4

อุดหนุนศูนย์บริ การร่ วม

อุดหนุนศูนย์บริ การร่ วมและศูนย์ขอ้ มูล

และศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร

ข่าวสาร ให้แก่อาํ เภอเมืองลพบุรี

ค่าเชือมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็ วสูง

เชือมต่ออินเตอร์เน็ตความมเร็ วสูงให้กบั

โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล

20,000

อําเภอเมืองลพบุรี

19,260 โรงเรี ยนสังกัดเทศบาล
ตําบลโคกตูม

สํานักปลัด
กองการศึกษา

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

1

โครงการ / กิจกรรม

-64ลําดับที

ปรับปรุ งระบบงานทะเบียน

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
- ปรับปรุ งงานทะเบียนราษฎร

ราษฎร
6

ประชาสัมพันธ์ทางระบบไอที

150,000

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

สํานักทะเบียนท้องถิ น

สํานักปลัด

เทศบาลตําบลโคกตูม

จัดทําฐานข้อมูลและปรับปรุ ง - ปรับปรุ งฐานข้อมูลในเวปไซด์
ฐานข้อมูลสําหรับเผยแพร่

งบประมาณ

- จัดทําฐานข้อมูลใหม่ในเวปไซด์

150,000 เทศบาลตําบลโคกตูม

สํานักปลัด

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

5

โครงการ / กิจกรรม

-65-

ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลโคกตูม
5.ยุทธศาสตร์การบริ การประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
5.5 แนวทางพัฒนาระบบแรงจูงใจคุณภาพชีวติ การทํางานเพือเสริ มสร้างขวัญกําลังใจของพนักงาน
ลําดับที

2

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

โครงการฝึ กอบรมสัมมนาและ จัดฝึ กอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

500,000 อาคารอเนกประสงค์

สํานักปลัด

ทัศนศึกษาดูงานใน

ของคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา พนักงาน

เทศบาลตําบลโคกตูม

ราชอาณาจักรและ

และลูกจ้างเทศบาลในราชอาณาจักร

และศึกษาดูงานจังหวัด

นอกราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร

กาญจนบุรี

โครงการอบรมคุณธรรมจริ ย พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตําบล
ธรรมสําหรับผูบ้ ริ หารท้องถิ น โคกตูมได้รับการอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม
พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจํา สําหรับผูบ้ ริ หารท้องถิ น พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง

ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
จํานวน 1 ครัง

40,000 อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลตําบลโคกตูม

สํานักปลัด

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

1

โครงการ / กิจกรรม

-66ลําดับที

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

โครงการฝึ กอบรมสัมมนาและ - จัดฝึ กอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

งบประมาณ

สถานที

หน่วย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

50,000 อาคารอเนกประสงค์

กองคลัง

ดูงานด้านการจัดทําโปรแกรม ด้านการจัดทําโปรแกรมแผนทีภาษี

เทศบาลตําบลโคกตูม

แผนทีภาษี (LTAX3000)และ (LTAX3000)และโปรแกรมประยุกต์
โปรแกรมประยุกต์ระบบสาร ระบบสารสารสนเทศภูมิศาสตร์
สนเทศภูมิศาสตร์(LTAX3000)

(LTAX3000) ให้กบั เจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงาน
และผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินการคลัง
รวมทังการจัดเก็บรายได้

4

โครงการฝึ กอบรมและพัฒนา จัดให้มีการฝึ กอบรมให้กบั พนักงานและ
ศักยภาพบุคลากรงานป้ องกัน ลูกจ้างของงานป้ องกันและบรรเทา
และบรรเทาสาธารณภัย

สาธารณภัยรับรับการฝึ กอบรมจํานวน
1 ครัง/ปี

25,000

เทศบาลตําบลโคกตูม

สํานักปลัด

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

3

โครงการ / กิจกรรม

