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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจําปงบประมาณ 2560
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการศึกษา
แผนงานการศึกษา
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนทุกกลุม
สาระการเรียนรูโดยใช
หลักสูตรโพนิมิคสและโพ
นิคส

รวม ๑ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ฝกทักษะการสอนภาษาอังกฤษใหกับครูผูสอน
และเพื่อพัฒนาการเรียนรูของครูสําหรับ
นักเรียนในสังกัดทั้ง ๗ โรงเรียนตั้งแตระดับชั้น
ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา จํานวน
๑,๖๘๔ คน

งบประมาณ
(บาท)
2,000,000

งบประมาณ จํานวน

๒,๐๐๐,๐๐๐

สถานที่
ดําเนินการ
ร.ร.ท.๑

บาท

หนวยงาน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการศึกษา

-๒ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการศึกษา
แผนงานการศึกษา
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑ โตะคอมพิวเตอร

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โตะคอมพิวเตอร ขนาดไมนอยกวา กวาง ๗๐
ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูง ๗๔ ซม. จํานวน ๒๐ ตัว

งบประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่
ดําเนินการ
ร.ร.ท.๖

หนวยงาน
ป 2559
ป 2560
รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการศึกษา

๒

เกาอี้คอมพิวเตอร

เกาอี้คอมพิวเตอร แบบมีฟองน้ําบุพนักพิง มีลอ
ขา ๕ แฉก จํานวน ๒๐ ตัว

๑๖,๐๐๐

ร.ร.ท.๖

สํานักการศึกษา

๓

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
๒๔,๐๐๐ บีทียู คุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ

๖๐,๐๐๐

ร.ร.ท.๖

สํานักการศึกษา

๔

เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไมนอยกวา
18.5 นิ้ว

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอ
ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน ๒๐ เครื่อง
คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

๓๒๐,๐๐๐

ร.ร.ท.๖

สํานักการศึกษา

รวม ๔ โครงการ

งบประมาณ จํานวน

๔๑๖,๐๐๐

บาท

-๓ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๑๑ สงเสริมการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑ จัดซื้อผามานพรอม
อุปกรณติดตั้ง

๒

จัดซื้อโซฟา

๓

เกาอี้

๔

เกาอี้สํานักงาน

๕

โตะสํานักงาน
รวม ๕ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
(บาท)
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ผามานพรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน ๒ ชุด
41,200
รายละเอียดดังนี้
- ขนาด กวาง 310 × สูง 215 ซม.
- ขนาด กวาง 280 × สูง 215 ซม.
- ขนาด กวาง 185 × สูง 215 ซม.
- ขนาด กวาง 160 × สูง 215 ซม.
- ขนาด กวาง 155 × สูง 175 ซม.
- ขนาด กวาง 95 × สูง 81 ซม. (จํานวน 2 ชุด)
- ขนาด กวาง 250 × สูง 230 ซม.
- ขนาด กวาง 250 × สูง 300 ซม.
โซฟา ขนาดไมนอยกวา กวาง ๘๐ ซม. ยาว
๑๑,๐๐๐
๑๖๐ ซม. สูง ๗๕ ซม. จํานวน ๑ ตัว
เกาอี้ ขนาดไมนอยกวา กวาง ๖๕ ซม. ลึก ๗๗
๕,๖๐๐
ซม. จํานวน ๒ ตัว
เกาอี้สํานักงานบุหนังเทียม ชุบโครเมียม มีลอขา
๕,๐๐๐
๕ แฉก ขนาดไมนอยกวา กวาง ๖๕ ซม. ลึก
๗๗ ซม. จํานวน ๑ ตัว
โตะสํานักงาน ขนาดไมนอยกวา กวาง ๑๖๐
๑๘,๐๐๐
ซม. ลึก ๘๐ ซม. สูง ๗๕ ซม. จํานวน ๑ ตัว
งบประมาณ จํานวน

๘๐,๘๐๐

สถานที่
ดําเนินการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

หนวยงาน
ป 2559
ป 2560
รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล
สํานัก
ปลัดเทศบาล
สํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล
สํานัก
ปลัดเทศบาล
สํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

บาท

-๔ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๑๑ สงเสริมการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑ โตะหมูบูชา

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
(บาท)
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โตะหมูบูชา ทําดวยไมเคลือบดวยสีทองติด
58,000
กระจก ความกวางของโตะหมู ขนาด ๙ นิ้ว มี
ฐานรองโตะหมู มีโตะแทนบูชา ๙ ชิ้น จํานวน ๔
ชุด

สถานที่
ดําเนินการ
สํานักการชาง

หนวยงาน
ป 2559
ป 2560
รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการชาง

๒

ตูเหล็ก

ตูเหล็ก ขนาด ๒ บาน แบบเลื่อน มีมือจับชนิด
ฝง จํานวน ๒ ตู

๗,๖๐๐

สํานักการชาง

สํานักการชาง

๓

เกาอี้สําหรับผูบริหาร

เกาอี้สําหรับผูบริหาร บุนวม แบบมีลอขาเหล็ก
จํานวน ๑ ตัว

๔,๐๐๐

สํานักการชาง

สํานักการชาง

๔

เกาอี้ปฏิบัติงาน

เกาอี้ปฏิบัติงาน บุนวม แบบมีลอขาพลาสติก
จํานวน ๓ ตัว

๘,๔๐๐

สํานักการชาง

สํานักการชาง

รวม ๔ โครงการ

งบประมาณ จํานวน

๗๘,๐๐๐

บาท

-๕ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๑๑ สงเสริมการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โดยดําเนินการติดตั้งฝาเพดานยิปซั่มบอรดชนิด
ทนชื้น , ติดตั้งผนังยิปซั่มบอรด , พรอมติดตั้ง
ประตูไมอัดยาง ตามแบบแปลนของเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ

งบประมาณ
(บาท)
253,000

สถานที่
ดําเนินการ
ศูนยแสดงพันธุ
สัตวน้ํา

หนวยงาน
ป 2559
ป 2560
รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการชาง

คาซอมแซมบอปลา
น้ําเค็มตูหมายเลขที่ ๑๒

โดยดําเนินการลอกซิลิโคนเกาออกแลวยิง
ซิลิโคนใหม ขัดและลบรอยแผนอะคริลิคทั้งสอง
ดาน พรอมลอกสีเกาออกแลวทํากันซึม ตาม
แบบแปลนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

๑๖๕,๐๐๐

ศูนยแสดงพันธุ
สัตวน้ํา

สํานักการชาง

รวม ๒ โครงการ

งบประมาณ จํานวน

๔๑๘,๐๐๐

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑ คาซอมแซมฝาเพดาน
และผนังสวนจัดแสดง

๒

บาท

