รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕62) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
เทศบาลตาบลศรีสนุ ทร
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารให้มปี ระสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้ หลักธรรมาภิบาล

แนวทางที่ 3 สนับสนุนปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑที่จาเป็นและทันสมัยไว้ใช้งาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ
แบบท้ายลาด

เพือ่ ไว้ใช้สาหรับการปฎิบตั ิงานของภาค
สนาม ให้เกิดการคล่องตัวและรวดเร็ว

- จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ แบบท้ายลาด
จานวน 1 คัน

2 โครงการจัดซื้อกระจกโค้ง

เพือ่ ไว้ใช้สาหรับดูเส้นทางการคมนาคม
สัญจรไปมาให้ปลอดภัย

- จัดซื้อกระจกโค้ง จานวน 20 อัน

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา
๒๕60
2561
๒๕62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3,000,000

-

-

ร้อยละของการจัดซื้อ
ได้มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์

- เกิดประสิทธิภาพของ
การทางานและคล่องตัว
รวดเร็ว

240,000

-

-

ร้อยละของการจัดซื้อ
ได้มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์

- เกิดความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา

3 โครงการจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จานวน 1 คัน

เพือ่ ให้เกิดมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน - จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาดห้องสุขา 7,400,000
และบริการประชาชนในการจัดกิจกรรม
ไม่นอ้ ยกว่า 6 ห้อง ขนาดเครื่องยนต์
ต่างๆ
ไม่นอ้ ยกว่า 175 แรงม้า จานวน 1 คัน

-

-

ร้อยละของการจัดซื้อรถ
สุขาเคลื่อนทีไ่ ด้มาตรฐาน

4 โครงการจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสั้น จานวน 2 ตัว

เพือ่ ให้พนักงานปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการทางาน

10,000

-

-

ร้อยละของการจัดซื้อ
เก้าอี้พักพิงทีไ่ ด้มาตรฐาน

เกิดประสิทธิภาพและ
กอง
ประสิทธิผลในการบริการ
สาธารณสุขฯ
แก่ประชาชน และ การ
ปฏิบตั ิงานหน้าที่
เกิดประสิทธิภาพในการ กองสวัสดิการฯ
ปฏิบตั ิงานในการทางาน

5 โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้าหนักพร้อมถ่าน

เพือ่ ให้เกิดมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน - จัดซื้อเครื่องชั่งน้าหนักพร้อมถ่าน
และบริการประชาชนในการจัดกิจกรรม
จานวน 2 ตัว
ต่างๆ

5,000

-

-

ร้อยละของการจัดซื้อ
เครื่องชี่งน้าหนักพร้อม
ถ่านทีไ่ ด้มาตรฐาน

เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

กองสวัสดิการฯ

-

-

ร้อยละของการจัดซื้อ
ได้มาตรฐานตามครุภณ
ั ฑ์

เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

กองสวัสดิการฯ

6 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล เพือ่ ให้พนักงานปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
(CPU) จานวน 1 เครื่อง
ประสิทธิภาพในการทางาน

- จัดซื้อเก้าอี้พักพิงสั้น จานวน 2 ตัว

- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล (CPU) จานวน 1 เครื่อง

22,000

กองช่าง

สานักปลัด
งานป้องกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารให้มปี ระสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้ หลักธรรมาภิบาล

แนวทางที่ 3 สนับสนุนปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑที่จาเป็นและทันสมัยไว้ใช้งาน
ที่

โครงการ

7 โครงการจัดซื้อโต๊ะเหล็ก จานวน 1 ตัว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

เพือ่ ไว้ใช้กบั ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบล

- จัดซื้อโต๊ะเหล็ก จานวน 1 ตัว

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา
๒๕60
2561
๒๕62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
4,400

-

-

ศรีสุนทร หมู่ที่ 4 ในการปฏิบตั ิงาน

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการจัดซื้อ

มีอุปกรณ์เพียงพอสาหรับ

กองสาธารณสุข

มีโต๊ะเหล็กไว้ใช้

ใช้ในการปฏิบตั ิงาน

ระยะเวลาในการจัดซื้อ

มีอุปกรณ์เพียงพอสาหรับ

มีเก้าอี้นงั่ แถว 4 ทีน่ งั่ ไว้ใช้

ใช้ในการปฏิบตั ิงาน

ระยะเวลาในการจัดซื้อ

มีอุปกรณ์เพียงพอสาหรับ

มีพลาสติกนอนไว้ใช้

ใช้ในการปฏิบตั ิงาน

ระยะเวลาในการจัดซื้อ
มีล็อคเกอร์ 18 ช่องไว้ใช้

มีอุปกรณ์เพียงพอสาหรับ

ระยะเวลาในการจัดซื้อ

มีอุปกรณ์เพียงพอสาหรับ

เก้าอี้พนักพิงแบบมีล้อ
สแตนเลสไว้ใช้
ระยะเวลาในการจัดซื้อ
มีตู้เหล็กไว้ใช้

ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
มีอุปกรณ์เพียงพอสาหรับ
ใช้ในการปฏิบตั ิงาน

กองสาธารณสุข

ระยะเวลาในการจัดซื้อ
มีพัดลมตั้งพืน้ สไลด์ไว้ใช้

มีอุปกรณ์เพียงพอสาหรับ
ใช้ในการปฏิบตั ิงาน

กองสาธารณสุข

ของเจ้าหน้าที่
8 โครงการจัดซื้อเก้าอี้นงั่ แถว 4 ทีน่ งั่ จานวน 2 ชุด

เพือ่ ไว้ใช้กบั ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบล

- จัดซื้อเก้าอี้นงั่ แถว 4 ทีน่ งั่ จานวน

ศรีสุนทร หมู่ที่ 4 ในการปฏิบตั ิงาน

2 ชุด

4,000

-

-

กองสาธารณสุข

ของเจ้าหน้าทีแ่ ละบริการประชาชน
9 โครงการจัดซื้อพลาสติกนอน จานวน 8 ตัว

เพือ่ ไว้ใช้กบั ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบล

- จัดซื้อพลาสติกนอน จานวน 8 ตัว

24,000

-

-

ศรีสุนทร หมู่ที่ 4 ในการปฏิบตั ิงาน

กองสาธารณสุข

ของเจ้าหน้าทีแ่ ละบริการประชาชน
10 โครงการจัดซื้อล็อคเกอร์ 18 ช่อง จานวน
2 ตู้
11 โครงการจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงแบบมีล้อสแตนเลส
จานวน 5 ตัว
12 โครงการจัดตู้เหล็กชนิด 2 บาน จานวน 1 ตู้

13 โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพืน้ ขนาด 24 นิว้
จานวน 2 ตัว

เพือ่ ไว้ใช้กบั ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบล

- จัดซื้อล็อคเกอร์ 38 ช่อง จานวน

ศรีสุนทร หมู่ที่ 4 ในการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าทีแ่ ละบริการประชาชน
เพือ่ ไว้ใช้กบั ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบล

2 ตู้

ศรีสุนทร หมู่ที่ 4 ในการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าทีแ่ ละบริการประชาชน
เพือ่ ไว้ใช้กบั ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบล
ศรีสุนทร หมู่ที่ 4 ในการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าทีแ่ ละบริการประชาชน
เพือ่ ไว้ใช้กบั ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบล
ศรีสุนทร หมู่ที่ 4 ในการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าทีแ่ ละบริการประชาชน

จานวน 5 ตัว

- จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงแบบมีล้อสแตนเลส

14,000

15,000

-

-

-

-

- จัดตู้เหล็กชนิด 2 บาน จานวน 1 ตู้

5,000

-

-

- จัดซื้อพัดลมตั้งพืน้ ขนาด 24 นิว้
จานวน 2 ตัว

8,000

-

-

กองสาธารณสุข

ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้ หลักธรรมาภิบาล

แนวทางที่ 3 สนับสนุนปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑที่จาเป็นและทันสมัยไว้ใช้งาน
ที่

โครงการ

14 โครงการจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิว จานวน 1 ตู้

15 โครงการจัดซื้อรถเบนซิน ขนาด 1.6 ซีซี
จานวน 1 คัน

เพือ่ ไว้ใช้สถานทีศ่ ูนย์สุขภาพชุมชน
ตาบลศรีสุนทร หมู่ที่ 4 ในการปฏิบตั ิงาน

มีตู้เย็นไว้ใช้สาหรับแช่

ใช้ในการปฏิบตั ิงาน

ของเจ้าหน้าทีแ่ ละบริการประชาชน

สมุนไพร

เพือ่ ไว้สาหรับประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว

- จัดซื้อรถเบนซิน ขนาด 1.6 ซีซี

สารของเทศบาลตาบลศรีสุนทร
ศฬ

จานวน 1 คัน

สารของเทศบาลตาบลศรีสุนทร

18 โครงการจัดจ้างทาตู้เก็บเอกสาร พร้อมเคาร์เตอร์
2 ชั้น

สารของเทศบาลตาบลศรีสุนทร

เพือ่ ไว้ใช้กบั สถานทีศ่ ูนย์สุขภาพชุมชน
ตาบลศรีสุนทร หมู่ที่ 4 ในการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าทีแ่ ละบริการประชาชน

- จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมป้าย

15,000

380,000

150,000

-

-

-

-

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ
มีอุปกรณ์เพียงพอสาหรับ

17 โครงการจัดซื้อเครื่องสารองไฟเบนซินขนาดไม่นอ้ ย เพือ่ ไว้สาหรับประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว
กว่า 3 Kw จานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิว จานวน 1 ตู้

ตัวชี้วัด (KPI)
ระยะเวลาในการจัดซื้อ

16 โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ เพือ่ ไว้สาหรับประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว
ติดรถ จานวน 1 ชุด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕60
2561
๒๕62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

-

-

ประชาสัมพันธ์ติดรถ จานวน 1 ชุด

- จัดซื้อเครื่องสารองไฟเบนซินขนาด

30,000

-

-

ไม่นอ้ ยกว่า 3 kw จานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อตู้เก็บเอกสารพร้อมเคาร์เตอร์
2 ชั้น

180,000

-

-

ระยะเวลาในการจัดซื้อ

มีรถประชาสัมพันธ์ไว้

มีรถยนต์ไว้ใช้สาหรับ
ประชาสัมพันธ์

สาหรับแจ้งข่าวสาร
ในภายตาบล

ระยะเวลาในการจัดซื้อ

มีเครื่องเสียงพร้อมป้าย

มีเครื่องเสียงไว้ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ได้มาตรฐาน

ระยะเวลาในการจัดซื้อ

มีอุปกรณ์เพียงพอสาหรับ

มีเครื่องสารองไฟไว้ใช้นอก
สถานที่

ใช้ในการปฏิบตั ิงาน

ระยะเวลาในการจัดซื้อ

มีอุปกรณ์เพียงพอสาหรับ

มีเคาร์เตอร์และตู้เก็บเอกสาร
ไว้ใช้บริการประชาชน

ใช้ในการปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารให้มปี ระสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้ หลักธรรมาภิบาล

แนวทางที่ 4 เพิ่มเประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
ที่

โครงการ

1 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้อาคารสวนนวมินทรราชา
87 พรรษา อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน
เกิดความปลอดภัย และป้องกัน
ทรัพย์สินทางราชการไม่ให้สูญหาย
เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ณ สวนนวมินทรราชา 87 พรรษา
บริเวณโดยรอบสวนฯ จานวน 1 คน

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา
๒๕60
2561
๒๕62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
171,000

-

-

ตัวชีว้ ัด (KPI)
ร้อยละของความปลอดภัย
90

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ
- เกิดความปลอดภัย
สวนนวมินทรราชา 87
พรรษา และทรัพย์สินของ
ราชการ
- มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

