
 



 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค 

เร่ือง  ประกาศใชแผนการดาํเนนิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 เทศบาลนครนครสวรรค 

************************** 

  ดวยเทศบาลนครนครสวรรคไดดําเนินการจัดทาํแผนการดําเนินงานประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ.2552 เทศบาลนครนครสวรรค เพื่อใชเปนแผนการดําเนินงาน อันมีลักษณะเปนการกําหนด

รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ซึ่งผานขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 

  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบฯดังกลาว จงึประกาศมาใหทราบโดยทั่วกนั 

 

         ประกาศ  ณ  วนัที่   30   ธนัวาคม พ.ศ.2551 

 

 

           (นายจิตตเกษม  นิโรจน) 

                                        นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่  1 
บทนํา 

  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 4298 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 กําหนด

แนวทางปฏิบัติในการจัดทาํแผนการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาํแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 โดยใหองคกร

ปกครองสวนทองถิน่จัดทําแผนการดําเนนิงาน ตามระเบียบฯขอ 26 และ 27 เปนไปในแนวทางเดียวกนั 

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
1. เพื่อแสดงรายละเอยีดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดาํเนิน 

การจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลในปงบประมาณ พ.ศ.2552  

2. เพื่อใหแนวทางการดําเนนิงานในปงบประมาณนัน้ ๆ ของเทศบาลมีความชัดเจนในการ 

ปฏิบัติมากขึ้น  

3. เพื่อลดความซ้ําซอนโครงการ มกีารประสานและบูรณาการการทาํงานกับหนวยงาน 

และจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนนิงาน 

4. เพื่อใชเปนเครื่องมือที่สําคัญในการบรหิารงานของผูบริหารในการควบคุมการดาํเนนิ 

งานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาํแผนพัฒนาทองถิน่รวบรวมแผนงาน โครงการพฒันา

ของเทศบาล หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวสิาหกจิและหนวยงานอืน่ๆที่ดําเนินการในพืน้ที่ของ

เทศบาล แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ 

  2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่พิจารณารางแผนการดําเนนิงาน แลวเสนอผูบริหาร

ทองถิน่ ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนนิงานภายในสิบหาวนันบัแตวันที่

ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิน่ทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
  1. เทศบาลมแีผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเปนแผนดาํเนนิการ (Action 

Plan) 

  2. เปนแผนที่แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน 

และแสดงถึงการดําเนนิงานจริง 

  3. มีขอมูลจากหนวยงานอืน่ที่จะเขามาดาํเนนิการในพืน้ที่เทศบาล 
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แนวทางที่ 1 สงเสริม สนับสนุน ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

                และจัดบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

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

1 พัฒนาศักยภาพ 1. จัดทํารายละเอียด  1. ประธาน 20,000 เขตเทศบาล กลุมงานปองกัน

เฝาระวังปองกันและ 2. ขออนุมัติโครงการ ชุมชน/แกนนํา และควบคุม

ควบคุมโรคติดตอ 3. ตั้งคณะทํางาน / ชุมชน  64 คน โรคติดตอ

ในเขตเทศบาล ประสานผูเกี่ยวของ  2.เจาหนาที่พน สํานักการ

4. จัดการอบรม สารเคมี 10 คน สาธารณสุข ฯ

5. ติดตามประเมินผล

2 พัฒนาการเรียนการสอน 1. จัดทํารายละเอียด ครูที่ผานการ 30,000 โรงเรียน กลุมงานปองกัน

เรื่องเพศศึกษาและ 2. ขออนุมัติโครงการ อบรมการสอน สังกัด และควบคุม

โรคติดตอทาง 3. ตั้งคณะทํางาน / เพศศึกษา เทศบาลทั้ง โรคติดตอ

เพศสัมพันธ ประสานผูเกี่ยวของ 29 คน 8 แหง สํานักการ

4. จัดการอบรม สาธารณสุข ฯ

5. ติดตามประเมินผล

3 จิตแจมใสหัวใจ 1. จัดทํารายละเอียด นักเรียนโรงเรียน 50,000 เขตเทศบาล กลุมงานสงเสริม

เบิกบาน 2. ขออนุมัติโครงการ สังกัดเทศบาล  8 สุขภาพ

3.ตรวจรางกายเพื่อ  แหง และ สํานักการ

คัดกรองกลุมเปา โรงเรียนวิชาวดี สาธารณสุข

หมาย ประชาชน รวม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2552 เทศบาลนครนครสวรรค

รายละเอียดของโครงการ
พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของโครงการ
พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ งบประมาณ

4. จัดอบรมเขาคาย ทั้งหมด 300 คน

ปรับพฤติกรรม

5. ติดตามประเมินผล

4 โรงเรียนสงเสริม 1. จัดเตรียมขอมูลและ นักเรียนโรงเรียน 30,000 เขตเทศบาล กลุมงานสงเสริม

สุขภาพ วางแผน ในสังกัดเทศบาลฯ สุขภาพ

2. ขออนุมัติโครงการ จํานวน 8 แหงและ สํานักการ

3. ดําเนินงานตาม โรงเรียนวิชาวดี สาธารณสุข

กิจกรรมอนามัย จํานวน 1 แหง

โรงเรียน

4. นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินโรงเรียน

5. สรุปผลการ

ดําเนินงาน

5 สานสายใยใสใจผู 1. จัดเตรียมขอมูลและ ผูสูงอายใุนเขต 20,000 เขตเทศบาล งานสงเสริม

สูงอายุ วางแผน เทศบาล   สุขภาพ

2. ขออนุมัติโครงการ จํานวน 400 คน สํานักการ

3. ประสานชุมชน สาธารณสุข ฯ

และวัด

4. จัดกิจกรรมผูสูงอายุ

5. ติดตามประเมินผล

2
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของโครงการ
พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ งบประมาณ

6 พัฒนาศักยภาพดาน 200,000

สาธารณสุข

6.1 คัดกรองมะเร็ง 1. จัดทํารายละเอียด หญิงอายุ 35 ป 50,000 เขตเทศบาล กลุมงาน

เตานมและมะเร็ง 2. ขออนุมัติโครงการ ขึ้นไป จํานวน สงเสริมสุขภาพ

ปากมดลูก 3. ประชาสัมพันธ 300 คน

4. จัดอบรม,

ตรวจมะเร็งปากมดลูก-

เตานมและสงตอแพทย

5. ติดตามประเมินผล

6.2การปองกันการ 1. ขออนุมัติโครงการ นร.ในโรงเรียน 70,000 โรงเรียน กลุมงานปองกัน

กลับมาของยาเสพติด 2.ประสานผูเกี่ยวของ สังกัดเทศบาลฯ สังกัด และควบคุมโรค

3.จัดอบรม ชั้นป.6 จํานวน เทศบาลฯ ติดตอ

4.นิเทศติดตาม  600 คน 8 แหง

5.สรุปผลการดําเนินการ

6.3 พัฒนาศักยภาพ 1. จัดทํารายละเอียด การสุขาภิบาล 80,000 เขตเทศบาล งานสุขาภิบาล

ผูประกอบการ 2. ขออนุมัติโครงการ อาหารในสถาน กลุมงานสงเสริม

จําหนายอาหารใน 3. จัดการอบรม ศึกษาผานเกณฑ สิ่งแวดลอม

ในสถานศึกษา 4. ติดตามตรวจ มาตรฐาน CFGT สํานักการ

มาตรฐานรานอาหาร รอยละ 80 สาธารณสุข ฯ

แผงลอยและโรง

อาหารโรงเรียน

5.สรุปผลการดําเนินการ
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ยทธศาสตรที่ 1 ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบเครอขายการสรางเสรมสุขภาพ เพื่อความมั่นคงของชีวิต ครอบครว  สังคม

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พฒนาศักยภาพ อสม. 1. จัดทารายละเอียด อสม. จํานวน 200,000 ชุมชนใน งานสาธารณสุข

2. ขออนุมัติโครงการ 901 คน เขตเทศบาล มูลฐาน

3. ประสานงาน จํานวน สานกการ

4. จัดอบรม/ศึกษา 64 ชุมชน สาธารณสุข ฯ

ดูงาน

5. ติดตามประเมินผล

2 พฒนางานสาธารณสุข 1. ประสานงานกับ ประชาชนในเขต 640,000 เขตเทศบาล กลุมงาน

มูลฐาน ชุมชน รวม  64  ชุมชน สงเสรมสขภาพ

2. จัดประชาคม สานกการ

3. ชุมชนเสนอโครงการ สาธารณสุข ฯ

ขออนุมัติ

4. ดําเนนงานตามเสนอ

5. ประเมินผลและสรุป

4
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ยทธศาสตรที่ 1 ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่ 3 การเพิ่มความรูความเขาใจ และปลูกฝงจิตสานึกใหตระหนักถงพิษภยของยาเสพติดใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เขาคายทกษะชีวิตพชิต 1. จัดทารายละเอียด ผเขารวมโครงการ 100,000 โรงเรยนสงกัด งานกิจการนักเรียน

ยาเสพติด 2. ขออนุมัติโครงการ จํานวน  160  คน เทศบาลฯ สํานกการศึกษา

3. ตั้งคณะทํางาน

4. จัดการอบรม

5. ติดตามประเมินผล

2 รณรงคและปองกัน 1. จัดทารายละเอียด 1. จัดอบรมเกี่ยว          500,000 เขตเทศบาล งานพัฒนา

ยาเสพติดกับ 2. ขออนุมัติโครงการ กับยาเสพติด ชมชน

ประชาชนในชุมชน 3. ตั้งคณะทํางาน ปละ 1 ครง กองสวสดการ

4. จัดการอบรม เดือน มี.ค. - พ.ค. สงคม

5. ติดตามประเมินผล 2. เด็ก เยาวชน

และประชาชน

ประมาณ 1,280

คน

5



6

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

1 พัฒนาศักยภาพ 1. จัดทํารายละเอียด รานคาและแผง 90,000 เขตเทศบาล งานสุขาภิบาล

ผูประกอบการ 2. ขออนุมัติโครงการ ปฏิบัติถูกตอง กลุมงานสง

จําหนายอาหารใน 3. จัดการอบรม ตามหลัก เสริมสิ่งแวด

เขตเทศบาล และ 4. ติดตามตรวจ สุขาภิบาล ลอม

ในสถานศึกษา มาตรฐานรานอาหาร อาหาร รอยละ 80 สํานักการ

แผงลอย สาธารณสุข ฯ

5.สรุปผลการดําเนินการ

2 มหกรรมอาหารและ 1. จัดทํารายละเอียด ออกรานจําหนาย 50,000 เขตเทศบาล งานสุขาภิบาล

ของดีเมืองปากน้ําโพ 2. ขออนุมัติโครงการ อาหาร 70 ราน กลุมงานสง

3. ตั้งคณะทํางาน ระยะเวลา 10 วัน เสริมสิ่งแวด

4. ดําเนินโครงการ ลอม

5. ติดตามประเมินผล สํานักการ

สาธารณสุข ฯ

3 พัฒนาตลาดสดนาซื้อ 1. ขออนุมัติโครงการ ตลาดมีการ 100,000 เขตเทศบาล กลุมงาน

ในเขตเทศบาลฯ 2.จัดประชุม พัฒนาใหได สงเสริม

ผูประกอบการคา เกณฑ สิ่งแวดลอม

3.ดําเนินการพัฒนา มาตรฐานและ สํานักการ

ใหไดตามเกณฑ ถูกสุขลักษณะ สาธารณสุขฯ

มาตรฐาน จํานวน 3 แหง

4.รับการตรวจ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่ 4 เสริมสราง  สนับสนุน ระบบคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ

พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

6



7

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

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

ประเมินตลาดสด

5.สรุปผลการดําเนินการ

4 สถานที่ทํางานนา 1.ขออนุมัติโครงการ จัดประกวด สนง. 5,000 ในสํานักงาน กลุมงาน

อยูนาทํางาน 2. ประสานงาน จํานวน 1 ครั้ง เทศบาลนคร สงเสริม

หนวยงานที่เกี่ยวของ นครสวรรค สิ่งแวดลอม

3. จัดตั้ง สํานักการ

คณะกรรมการดําเนิน สาธารณสุข ฯ

โครงการและ

ดําเนินการพัฒนา

สถานที่ทํางานใหได

ตามเกณฑมาตรฐาน

4. รับการตรวจประเมิน

5.สรุปผลการดําเนินการ

7



8

แนวทางที่ 5 สงเสริม  พัฒนา  สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการปองกันและลดปญหามลพิษ

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

1 คัดแยกขยะใน 1. จัดทํารายละเอียด โรงเรียนในสังกัด 50,000           โรงเรียน ฝายกิจการ

โรงเรียน 2. ขออนุมัติโครงการ เทศบาลฯ ทั้ง  8 สังกัด โรงเรียนและ

3. ตั้งคณะทํางาน แหง เทศบาล นักเรียน

4. จัดการอบรม สํานักการศึกษา

5. ติดตามประเมินผล

2 ลดภาวะโลกรอน 1. จัดทํารายละเอียด จัดกิจกรรม 100,000 1.ตลาดศรี งานบริการ

2. ขออนุมัติโครงการ รณรงค นคร รักษาความ

3. ติดตอประสานงาน จํานวน 1 ครั้ง 2. ตลาด สะอาด

4. จัดการรณรงค เทศบาล สํานักการ

5. ติดตามประเมินผล 3. ตลาด สาธารณสุข ฯ

ทรัพยสิน

4. หางบิ๊กซี

5. หางแฟรี่

แลนด

6. หางวิถีเทพ

7. หาง สล.

โฉลเซลล

3 ลดภาวะโลกรอน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวนผูเขารับ 100,000 เขตเทศบาล งานกิจกรรม

2. ขออนุมัติโครงการ การอบรม เด็กฯ

3. ตั้งคณะทํางาน 120  คน สํานักการ

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

8



9

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

4. จัดการอบรม ศึกษา

5. ติดตามประเมินผล

4 กอสรางเมรุพรอม 1. จัดทํารายละเอียด 1 แหง       1,990,000 วัดพระบาง งานธุรการ

เตาเผาแบบปลอดมลพิษ 2. ขออนุมัติโครงการ มงคล กองสวัสดิการ

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 3. จัดซื้อ / จัดจาง สังคม

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

5 คาศึกษาความ 1. จัดทํารายละเอียด จัดจางที่ปรึกษา       3,000,000 ศูนยกําจัด สํานักการชาง

เหมาะสมและ 2. ขออนุมัติโครงการ จํานวน 1 แหง มูลฝอย

ออกแบบรายละเอียด 3. ตั้งคณะทํางาน อยางถูก

ศูนยกําจัดมูลฝอย 4. จัดจาง หลัก

แบบครบวงจร 5. ติดตามประเมินผล สุขาภิบาล

ตําบลบาน

มะเกลือ

6 เงินสมทบคากอสราง 1. จัดทํารายละเอียด กอสรางอาคาร     28,941,325 ริมแมน้ํา สํานักการชาง

ระบบรวบรวมและ 2. ขออนุมัติโครงการ สิ่งปลูกสราง เจาพระยา

บําบัดน้ําเสีย 3. จัดซื้อ / จัดจาง จํานวน 1 แหง ตําบล

4. สงมอบ / กอสราง ปากน้ําโพ

5. ติดตามประเมินผล

9



10

แนวทางที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

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

1 สงเสริมโรงเรียน 1. จัดทํารายละเอียด นักเรียนในสังกัด 1,410,800      โรงเรียนใน ฝายกิจการ

ในสังกัดเทศบาลฯสูสังคม 2. ขออนุมัติโครงการ ร.ร.เทศบาลฯ สังกัด โรงเรียนและ

แหงการเรียนรู 3. ตั้งคณะทํางาน 6,074  คน เทศบาลทั้ง นักเรียน

4. ดําเนินงานโครงการ  8 แหง สํานัการศึกษา

5. ติดตามประเมินผล

2 จัดอบรมครูเพื่อ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวนผูเขารับ 600,000 เขตเทศบาล หนวย

พํฒนาวิชาการ 2. ขออนุมัติโครงการ การอบรม 340 ศึกษานิเทศก

3. ตั้งคณะทํางาน คน สํานัการศึกษา

4. จัดการอบรม

5. ติดตามประเมินผล

3 อบรมปฐมนิเทศ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ครั้ง 60,000 โรงเรียนใน หนวย

ผูปกครองนักเรียน 2. ขออนุมัติโครงการ สังกัด ศึกษานิเทศก

โรงเรียนสังกัดเทศบาล 3. ตั้งคณะทํางาน เทศบาลทั้ง สํานกัารศึกษา

4. จัดการอบรม  8 แหง

5. ติดตามประเมินผล

4 คุณธรรมนําความรู 1. จัดทํารายละเอียด นักเรียนชั้นมัธยม 200,000 เขตเทศบาล หนวย

เสริมสรางปรัชญา 2. ขออนุมัติโครงการ ศึกษาโรงเรียน ศึกษานิเทศก

เศรษฐกิจพอเพียง 3. ตั้งคณะทํางาน สังกัดเทศบาล สํานัการศึกษา

4. จัดการอบรม จํานวน 3 รุน 

5. ติดตามประเมินผล รุนละ 200 คน

พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2551

10



11

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

พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551

5 ประเมินคุณภาพ 1. จัดทํารายละเอียด นักเรียนในสังกัด 20,000 เขตเทศบาล หนวย

การศึกษาภายใน 2. ขออนุมัติโครงการ เทศบาลฯและผาน ศึกษานิเทศก

สถานศึกษา 3. ตั้งคณะทํางาน เกณฑมาตรฐาน สํานักการศึกษา

4. จัดการอบรม รอยละ 80

5. ติดตามประเมินผล (24 มาตรฐาน)

6 จัดหาหนังสือเรียน 1. จัดทํารายละเอียด นักเรียนทุกคน 5,500,000 เขตเทศบาล หนวย

ใหนักเรียนระดับ 2. ขออนุมัติโครงการ จํานวน 7,054 คน ศึกษานิเทศก

อนุบาล /ประถม / 3. ตั้งคณะทํางาน สํานกัการศึกษา

มัธยมศึกษา 4. มอบใหนักเรียน

5. ติดตามประเมินผล

7 ประกวดครูผูสอน 1. จัดทํารายละเอียด จัดประเมินพนักงาน 40,000 เขตเทศบาล หนวย

ดีเดน 2. ขออนุมัติโครงการ ครูในสังกัดเทศบาล ศึกษานิเทศก

3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน 25 คน สํานักการศึกษา

4. ดําเนินการ

5. ติดตามประเมินผล

8 แขงขันคนเกงระดับ 1. จัดทํารายละเอียด นักเรียนชั้น ป.4,5 100,000 เขตเทศบาล หนวยสํานัก

เทศบาลและระดับ 2. ขออนุมัติโครงการ และชั้น ม. 2,3 ศึกษานิเทศก

กลุมการศึกษาทองถิ่น 3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน 360 คน สํานักการศึกษา

ที่ 7และระดับประเทศ 4. ดําเนินการ

5. ติดตามประเมินผล

11



12

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

พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551

9 ประกวดโรงเรียน 1. จัดทํารายละเอียด โรงเรียนในสังกัด 40,000           โรงเรียนใน ฝายกิจการ

ดีเดน 2. ขออนุมัติโครงการ เทศบาลฯ ทั้ง  8 สังกัด โรงเรียนและ

3. ตั้งคณะทํางาน แหง เทศบาล นักเรียน

4. ดําเนินการ สํานัการศึกษา

5. ติดตามประเมินผล

10 สัมมนาคณะกรรมการ 1. จัดทํารายละเอียด คณะกรรมการ          100,000 เทศบาลนคร ฝายกิจการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ขออนุมัติโครงการ สถานศึกษาขั้น นครสวรรค โรงเรียนและ

3. ตั้งคณะทํางาน พื้นฐาน ร.ร. นักเรียน

4. ดําเนินการ สังกัดเทศบาล สํานัการศึกษา

5. ติดตามประเมินผล ทั้ง 8 ร.ร.160  คน

11 มอบประกาศนียบัตร 1. จัดทํารายละเอียด นักเรียนอนุบาล 2            90,000 โรงเรียนใน ฝายกิจการ

นักเรียนที่สําเร็จ 2. ขออนุมัติโครงการ ประถมศึกษา 6 สังกัด โรงเรียนและ

การศึกษา 3. ตั้งคณะทํางาน มัธยมศึกษา 3 เทศบาล นักเรียน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 4. ดําเนินการ มัธยมศึกษา 6 สํานัการศึกษา

5. ติดตามประเมินผล
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ยทธศาสตรที่ 2 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางที่ 2 พัฒนาวิชาการและสงเสรมการเรยนรูดวยสออิเลคทรอนิค (e-learning)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดนทรรศการผลงาน 1. จัดทารายละเอียด จํานวนผเขารวม 700,000 1. เทศบาล หนวย

การศึกษาระดับ 2. ขออนุมัติโครงการ การจัดนทรรศการ เมืองอตรดิตถ ศึกษานเทศก

ทองถิ่นระดับกลม 3. ตั้งคณะทํางาน ทเขารวมระดับ จดนทรรศการ สํานกการศึกษา

การศึกษาทองถิ่นและ 4. จัดนทรรศการ กลมการศึกษา ระดบกลุมการ

ระดับประเทศ 5. ติดตามประเมินผล ทองถิ่นที่ 7 - 8 ศึกษาทองถิ่น

และระดับ ท 7 - 8

ประเทศ 2. กรมสง

จํานวน 500 คน เสรมการ

ปกครองสวน

ทองถิ่นจัด

นทรรศาการฯ

ระดับประเทศ

2 จัดทาเอกสารเผยแพร 1. จัดทารายละเอียด เทอมละ 2 ครงๆละ 25,000 โรงเรยน หนวย

ขาวสารทางวิชาการ 2. ขออนุมัติโครงการ 300 ฉบับ สงกด ศกษานเทศก

3. ตั้งคณะทํางาน เทศบาล สานกการศึกษา

4. จัดทาเอกสาร

5. ติดตามประเมินผล

13
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ยทธศาสตรที่ 2 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางที่ 3 พัฒนาสงเสรมใหนักเรยนสื่อสารได 3 ภาษา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พฒนาศักยภาพ 1. จัดทารายละเอียด ผสนใจ จํานวน 160,000 เขตเทศบาล หนวย

ในการจัดกิจกรรม 2. ขออนุมัติโครงการ 2 รน ๆ ละ 120 คน ศึกษานเทศก

เรยนร 3 ภาษา 3. ตั้งคณะทํางาน สานกการศึกษา

4. จัดการอบรม

5. ติดตามประเมินผล

14
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แนวทางที่ 4 สงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรูความสามารถ เปนเลิศทางดานกีฬา ดนตรี และนันทนาการ

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

1 พัฒนานักเรียนดาน 1.ขออนุมัติโครงการ จํานวนผู 2,000,000 โรงเรียน งานกีฬาและ

กีฬากรีฑา และดนตรีสู 2.ประชุม/แตงตั้ง เขารวมการ สังกัด นันทนาการ

ความเปนเลิศ เจาหนาที่ดําเนินการ แขงขัน 7,000 เทศบาล

 - กีฬากลุมโรงเรียน ประสานงานผูเกี่ยวของ คน

 - กีฬาระดับภาคเหนือ 3.จัดซื้อ-จัดจาง

 - กีฬาระดับประเทศ 4.จัดการแขงขัน และ

เขารวมแขงขัน

5.สรุปผล/ประเมินผล

โครงการ

2 แขงขันกีฬาอนุบาลใน 1.ขออนุมัติโครงการ โรงเรียนอนุบาล 300,000 เขตเทศบาล งานกีฬาและ

เขตเทศบาลฯ 2.ประชุม/แตงตั้ง ในเขตทน.นว. นันทนาการ

เจาหนาที่ดําเนินการ จํานวน 2,000

ประสานงานผูเกี่ยวของ คน

3.จัดซื้อ-จัดจาง

4.จัดการแขงขัน

5.สรุปผล/ประเมินผล

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

15
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

3 แขงขันกีฬาสัมพันธ 1.ขออนุมัติโครงการ เทศบาล 16 แหง 100,000 เขตเทศบาล งานกีฬาและ

พนักงาน พนักงานจาง 2.ประชุม/แตงตั้ง นันทนาการ

ของเทศบาลในจังหวัด เจาหนาที่ดําเนินการ

นครสวรรค ประสานงานผูเกี่ยวของ

3.จัดซื้อ-จัดจาง

4.จัดการแขงขัน

5.สรุปผล/ประเมินผล

โครงการ

4 จัดงานวันเด็ก 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 500,000 สํานักงาน งานกิจกรรม

 แหงชาติ 2. ขออนุมัติโครงการ ผูเขารวม เทศบาลฯ เด็กฯ

3. ตั้งคณะทํางาน โครงการ และโรงเรียน

4. จัดกิจกรรม 6,500  คน สังกัดเทศบาล

5. ติดตามประเมินผล ทั้ง 8 โรงเรียน

5 ดนตรีเพื่อประชาชน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 100,000 เวทีลาน งานกิจกรรม

2. ขออนุมัติโครงการ ผูเขารวม ดนตรีอุทยาน เด็กฯ

3. ตั้งคณะทํางาน โครงการ สวรรค

4. จัดกิจกรรม 1,500  คน

5. ติดตามประเมินผล

16
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

6 เงินอุดหนุนสมาคมกีฬา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 6,000,000 เขตเทศบาล งานกีฬาและ

จังหวัดนครสวรรค 2. ขออนุมัติโครงการ ผูเขารวม นันทนาการ

- กีฬาฟุตบอล 3. ตั้งคณะทํางาน โครงการ

- กีฬาอุทยานสวรรค 4. จัดแขงขันกีฬา 10,000 คน

- กีฬาขามป 5. ติดตามประเมินผล

- กีฬายกน้ําหนัก

- กีฬาตะกรอ

- วิ่งเขากบ

- เชิดสิงโต

7 ชุมชนสัมพันธในเขต 1. จัดทํารายละเอียด เด็กเยาวชน       2,000,000 เขตเทศบาล งานพัฒนา

เทศบาล ฯ 2. ขออนุมัติโครงการ และประชาชน ชุมชน

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 3. ตั้งคณะทํางาน เขารวมกิจกรรม กองสวัสดิการ

4. จัดแขงขันกีฬา 7,360 คน สังคม

5. ติดตามประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางที่ 5 สงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการทองเที่ยว

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

1 ประกวดมารยาท 1. จัดทํารายละเอียด นักเรียน 200 คน 40,000 เขตเทศบาล หนวย

นักเรียน 2. ขออนุมัติโครงการ ศึกษานิเทศก

3. ตั้งคณะทํางาน สํานักการศึกษา

4. จัดการประกวด ฯ

5. ติดตามประเมินผล

2 การสวดมนตหมูทํานอง 1. จัดทํารายละเอียด นักเรียนในสังกัด 20,000 โรงเรียนสังกัด งานกิจกรรมเด็กฯ

สรภัญญะ 2. ขออนุมัติโครงการ โรงเรียนเทศบาลฯ เทศบาล สํานักการศึกษา

3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน  120  คน

4. จัดการแขงขัน

5. ติดตามประเมินผล

3 จัดงานวันครู 1. จัดทํารายละเอียด พนักงานครู 100,000         เทศบาลนคร ฝายกิจการ

2. ขออนุมัติโครงการ เทศบาลฯ นครสวรรค โรงเรียนและ

3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน 400 คน นักเรียน

4. ดําเนินการ สํานักการศึกษา

5. ติดตามประเมินผล

4 สนับสนุน สงเสริม งาน 1. จัดทํารายละเอียด สงเสริมการมีสวน 1,200,000 เขตเทศบาล ฝายสงเสริม

รัฐพิธี ราชพิธี และงาน 2. ขออนุมัติโครงการ รวมของประชาชน ศาสนาและ

ประเพณีทองถิ่น 3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน 7 กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม

4. ดําเนินการ สํานักการศึกษา

5. ติดตามประเมินผล

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

18
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ขั้นตอน ผลผลิต 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

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

5 อบรมลูกเสือจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผูเขารวมโครงการ 100,000 โรงเรียนสังกัด งานกิจการนักเรียน

2. ขออนุมัติโครงการ จํานวน  160  คน เทศบาลฯ สํานักการศึกษา

3. ตั้งคณะทํางาน

4. จัดการอบรม

5. ติดตามประเมินผล

6 อบรมผูบังคับบัญชา 1. จัดทํารายละเอียด ผูเขารวมโครงการ 150,000 โรงเรียนในสัง งานกิจการนักเรียน

ลูกเสือ 2. ขออนุมัติโครงการ จํานวน  60  คน กัดเทศบาลฯ สํานักการศึกษา

3. ตั้งคณะทํางาน

4. จัดการอบรม

5. ติดตามประเมินผล

7 ถนนคนเดิน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 กิจกรรม 300,000 เขตเทศบาล งานทองเที่ยว

2. ขออนุมัติโครงการ สํานักปลัด

3. ตั้งคณะทํางาน

4. ประชาสัมพันธ

5. ติดตามประเมินผล

8 สงเสริมกิจกรรมชุมชน 1. จัดทํารายละเอียด ประชาชนเขารวม       2,500,000 เขตเทศบาล งานพัฒนา

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 2. ขออนุมัติโครงการ โครงการ 18,000 ชุมชน

3. ตั้งคณะทํางาน  คน / ป กองสวัสดิการ

4. ดําเนินการ สังคม

5. ติดตามประเมินผล

19
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ขั้นตอน ผลผลิต 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

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

9 อบรมจริยธรรมในชุมชน 1. จัดทํารายละเอียด ผูเขารับการ          320,000 เขตเทศบาล งานพัฒนาชุมชน

2. ขออนุมัติโครงการ ฝกอบรม 448 กองสวัสดิการ

3. ตั้งคณะทํางาน คน / ป สังคม

4. จัดการอบรม

5. ติดตามประเมินผล

20
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ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางที่ 6 สงเสริม สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน

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

1 จัดกิจกรรมวันเยาวชน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 20,000 เขตเทศบาล งานกิจกรรม

2. ขออนุมัติโครงการ ผูเขารวม และโรงเรียน เด็กฯ

3. ตั้งคณะทํางาน โครงการ ในสังกัดฯ สํานักการศึกษา

4. ดําเนินการ 500  คน ทั้ง 8 โรงเรียน

5. ติดตามประเมินผล

2 สงเสริมการเรียนรู 1. จัดทํารายละเอียด จัดกิจกรรมใหกับ 50,000 เขตเทศบาล ฝายการศึกษา

สําหรับเด็กนอกระบบ 2. ขออนุมัติโครงการ เด็กดอยโอกาส และพื้นที่ใกล นอกระบบฯ  

3. ตั้งคณะทํางาน ในเขตเทศบาลฯ เคียง สํานักการศึกษา

4. จัดกิจกรรม จํานวน 50 คน

5. ติดตามประเมินผล

3 สงเสริมกิจกรรมเด็กและ 1. จัดทํารายละเอียด เด็กและเยาวชน          700,000 เขตเทศบาล งานสวัสดิการ

เยาวชนในเขตเทศบาล ฯ 2. ขออนุมัติโครงการ ในเขตเทศบาลฯ เด็กและเยาวชน

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 3. ตั้งคณะทํางาน จํานวนปละ 6,400 กองสวัสดิการ

4. ดําเนินการ คน สังคม

5. ติดตามประเมินผล

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
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22

ขั้นตอน ผลผลิต 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

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

4 จัดกิจกรรมเด็กเล็กและ 1. จัดทํารายละเอียด เด็กเล็กในศูนยฯ          200,000 ศูนยพัฒนา งานสวัสดิการ

สงเสริมศูนยพัฒนา 2. ขออนุมัติโครงการ จํานวน  4  แหง เด็กเล็ก เด็กและเยาวชน

เด็กเล็ก 3. ตั้งคณะทํางาน 1.ศูนยฯเทศบาล จํานวน กองสวัสดิการ

4. ดําเนินการ 2.ศูนยฯชุมชน 4 แหง สังคม

5. ติดตามประเมินผล ชอนตะวัน

3.ศูนยฯชุมชน

พระบางฯ

4.ศูนยฯชุมชน

วัดพรหมฯ
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ยุทธศาสตรที่ 3 ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน

แนวทางที่ 1 สงเสริม และสนับสนุน การแกไขปญหาความยากจน

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

1 สงเสริมอาชีพประชาชน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวนผูเขา          500,000 เขตเทศบาล งานพัฒนา

2. ขออนุมัติโครงการ รับการฝก ชุมชน

3. ตั้งคณะทํางาน อบรม 256 คน กองสวัสดิการ

4. จัดการอบรม สังคม

5. ติดตามประเมินผล

2 สงเสริมผลิตภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จัดศูนยจําหนาย       1,000,000 เขตเทศบาล งานพัฒนา

ลานคาชุมชน หนึ่ง 2. ขออนุมัติโครงการ สินคาพรอมจัด ชุมชน

ชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ 3. ตั้งคณะทํางาน ปละ 1 ครั้ง กองสวัสดิการ

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 4. ดําเนินการ สังคม

5. ติดตามประเมินผล

3 อบรมคณะกรรมการ 1. จัดทํารายละเอียด จัดการฝกอบรม          300,000 เขตเทศบาล งานพัฒนา

และสมาชิกกลุม 2. ขออนุมัติโครงการ   ปละ 1 ครั้ง ชุมชน

ออมทรัพย 3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน 640 คน กองสวัสดิการ

4. จัดการอบรม สังคม

5. ติดตามประเมินผล

4 ชวยเหลือคาใชจายใน 1. จัดทํารายละเอียด สงเคราะห            30,000 เขตเทศบาล งานสังคม

ระหวางเจ็บปวยของผู 2. ขออนุมัติโครงการ ผูดอยโอกาส สงเคราะห

ยากไรในเขตเทศบาล 3. ตั้งคณะทํางาน ในเขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการ

4. ใหความชวยเหลือ จํานวน 20 คน สังคม

5. ติดตามประเมินผล

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
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ขั้นตอน ผลผลิต 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

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

5 ชวยเหลือฌาปนกิจศพ 1. จัดทํารายละเอียด ผูยากจน          100,000 เขตเทศบาล งานสังคม

ผูยากไรอนาถา 2. ขออนุมัติโครงการ ผูยากไรอนาถา สงเคราะห

3. ตั้งคณะทํางาน ผูไมมีญาติ กองสวัสดิการ

4. ใหความชวยเหลือ หรือมีแตไม สังคม

5. ติดตามประเมินผล สามารถจัดการ

ศพตามประเพณี

 ไดในเขต

เทศบาลฯ

จํานวน 20 คน

6 แกไขปญหาความ 1. จัดทํารายละเอียด ประชาชนไดรับ          500,000 เขตเทศบาล งานพัฒนา

ยากจนในเขต 2. ขออนุมัติโครงการ ความชวยเหลือ ชุมชน

เทศบาลฯ 3. ตั้งคณะทํางาน การแกไขปญหา กองสวัสดิการ

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 4. ดําเนินการ ความยากจน สังคม

5. ติดตามประเมินผล จํานวน 10 คน

7 พัฒนาชุมชนประชาชน 1. จัดทํารายละเอียด สรางกระบวน          320,000 เขตเทศบาล งานชุมชนเมือง

อยูดีมีสุขตามแนวทาง 2. ขออนุมัติโครงการ การเรียนรูรวมกัน กองสวัสดิการ

ปรัชญาเศรษฐกิจ 3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน 320 คน สังคม

พอเพียง 4. จัดการอบรม

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 5. ติดตามประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 3 ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน

แนวทางที่ 2 พัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

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

1 เทศบาลพบประชาชน 1. จัดทํารายละเอียด 64 ชุมชน       1,000,000 เขตเทศบาล งานพัฒนา

2. ขออนุมัติโครงการ ชุมชน

3. ตั้งคณะทํางาน กองสวัสดิการ

4. บริการประชาชน สังคม

5. ติดตามประเมินผล

2 ประกวดชุมชนพัฒนา 1. จัดทํารายละเอียด คณะกรรมการ          150,000 เขตเทศบาล งานชุมชนเมือง

ดีเดนและคัดเลือก 2. ขออนุมัติโครงการ ชุมชน ตัวอยาง กองสวัสดิการ

กรรมการชุมชนตัวอยาง 3. ตั้งคณะทํางาน ชุมชนละ 3 คน สังคม

4. จัดพิธีมอบรางวัล ชุมชนดีเดน

5. ติดตามประเมินผล จํานวน 5 ชุมชน

3 สํารวจ จปฐ. ชุมชนใน 1. จัดทํารายละเอียด ทราบขอมูล          400,000 เขตเทศบาล งานชุมชนเมือง

เขตเทศบาลฯ 2. ขออนุมัติโครงการ พื้นฐานของ กองสวัสดิการ

3. ตั้งคณะทํางาน ประชาชนในเขต สังคม

4. จัดเก็บขอมูล เทศบาลฯ

5. ติดตามประเมินผล เพื่อเปนแนวทาง

ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต

จํานวน 64 ชุมชน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
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ขั้นตอน ผลผลิต 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

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

4 อบรมสัมมนา 1. จัดทํารายละเอียด สมาคมฌาปนกิจ          200,000 เขตเทศบาล งานฌาปนกิจ

คณะกรรมการ 2. ขออนุมัติโครงการ ทั้ง 9 สมาคม สงเคราะห

เจาหนาที่ และสมาชิก 3. ตั้งคณะทํางาน และกรรมการ กองสวัสดิการ

ฌาปนกิจ 4. จัดการอบรม ชุมชนทุกชุมชน สังคม

5. ติดตามประเมินผล ในเขตเทศบาลฯ

5 แหลงเรียนรูในชุมชน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 64 ชุมชน          400,000 เขตเทศบาล งานสวัสดิการ

2. ขออนุมัติโครงการ เด็กและเยาวชน

3. ตั้งคณะทํางาน กองสวัสดิการ

4. จัดตั้งแหลงเรียนรู ฯ สังคม

5. ติดตามประเมินผล
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ยทธศาสตรที่ 3 ดานสวัสดิการสงคมและชุมชน

แนวทางที่ 3 เสรมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครอบครวผาสก 1. จัดทารายละเอียด อบรมครอบครว          200,000 เขตเทศบาล งานสังคม

2. ขออนุมัติโครงการ ในเขตเทศบาลฯ สงเคราะห

3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน  200 กองสวัสดิการ

4. จัดการอบรม  ครอบครว สงคม

5. ติดตามประเมินผล
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ยทธศาสตรที่ 3 ดานสวัสดิการสงคมและชุมชน

แนวทางที่ 4 สงเคราะหผดอยโอกาสทางสังคม และผูประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สงเคราะหผูดอยโอกาส 1. จัดทารายละเอียด สงเคราะหผ       4,000,000 เขตเทศบาล งานสังคม

ในเขตเทศบาล ฯ 2. ขออนุมัติโครงการ ดอยโอกาสดังน สงเคราะห

3. ตั้งคณะทํางาน 1.ผสงอายุ 260 กองสวัสดิการ

4. ดําเนนการ คน สงคม

5. ติดตามประเมินผล 2.ผพการ 50 คน

3.ผปวยเอดส

 17 คน

4.ผยากจน

50 คน

2 สงเคราะหผประสบภย 1. จัดทารายละเอียด ประชาชนที่       2,500,000 เขตเทศบาล งานสังคม

2. ขออนุมัติโครงการ ประสบภัยใน สงเคราะห

3. ตั้งคณะทํางาน  เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการ

4. ดําเนนการ ทั้ง 64 ชุมชน สงคม

5. ติดตามประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 3 ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน

แนวทางที่ 5 สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน

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

1 อบรมสัมมนา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวนผูเขา          500,000 เขตเทศบาล งานพัฒนา

คณะกรรมการและ 2. ขออนุมัติโครงการ รับการอบรม ชุมชน

สมาชิกกลุมตรีชุมชน 3. ตั้งคณะทํางาน 640 คน กองสวัสดิการ

4. จัดการอบรม สังคม

5. ติดตามประเมินผล

2 อบรมคณะกรรมการ 1. จัดทํารายละเอียด จัดการฝกอบรม       1,000,000 เขตเทศบาล งานพัฒนา

อนุกรรมการ ที่ปรึกษา 2. ขออนุมัติโครงการ ปละ 1 ครั้ง ชุมชน

และสมาชิกชุมชน 3. ตั้งคณะทํางาน 640 คน กองสวัสดิการ

4. จัดการอบรม สังคม

5. ติดตามประเมินผล

3 สงเสริมการมีสวนรวม 1. จัดทํารายละเอียด สรางกระบวน          300,000 เขตเทศบาล งานชุมชนเมือง

ขององคกรชุมชนใน 2. ขออนุมัติโครงการ การเรียนรูรวมกัน กองสวัสดิการ

เขตเทศบาล ฯ 3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน 320 คน สังคม

4. จัดการอบรม

5. ติดตามประเมินผล

4 สภาเด็กและเยาวชน 1. จัดทํารายละเอียด เด็กและเยาวชน          200,000 เขตเทศบาล งานสวัสดิการ

ในเขตเทศบาล ฯ 2. ขออนุมัติโครงการ ในเขตเทศบาลฯ เด็กและเยาวชน

3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน 1 สภา กองสวัสดิการ

4. จัดตั้งสภาเด็ก ฯ สังคม

5. ติดตามประเมินผล

พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ
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30

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

5 พัฒนาภาวะผูนําของ 1. จัดทํารายละเอียด เด็กและเยาวชน 300,000 เขตเทศบาล งานสวัสดิการ

เด็กและเยาวชน 2. ขออนุมัติโครงการ ในเขตเทศบาลฯ เด็กและเยาวชน

3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน 200 คน กองสวัสดิการ

4. จัดการอบรม สังคม

5. ติดตามประเมินผล
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31

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานพัฒนากายภาพเมือง

แนวทางที่ 1 ปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

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

1 จัดหาที่ดิน เวนคืน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 แปลง          597,632 เขตเทศบาล สํานักการชาง

ที่ดินและสิ่งกอสราง 2. ขออนมุัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

2 กอสรางทางเทาใน 1. จัดทํารายละเอียด ทางเทา พื้นที่รวม          700,000 เขตเทศบาล สํานักการชาง

เขตเทศบาล 2. ขออนุมัติโครงการ 1,000  ตร.ม. 

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

3 ปรับปรุงเกาะกลาง 1. จัดทํารายละเอียด ปรับปรุงเกาะ          500,000 เขตเทศบาล สํานักการชาง

ถนนภายในเขตเทศบาล 2. ขออนุมัติโครงการ กลาง พื้นที่ 

3. จัดซื้อ / จัดจาง 500 ตารางเมตร

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

4 กอสรางผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจรทางเทา       1,650,000 ถนนสวรรค สํานักการชาง

พรอมทอระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ  3-3.5 เมตร วิถี 58

ถนนสวรรควิถี 58 3. จัดซื้อ / จัดจาง  ยาว 265 เมตร 

4. สงมอบ / กอสราง หนา 0.15 ม.  

5. ติดตามประเมินผล

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
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ขั้นตอน ผลผลิต 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

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

5 กอสรางผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา          700,000 ถนนโกสีย 27 สํานักการชาง

ถนนโกสีย 27 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร ซอยรณชัย

(ซอยรณชัย) 3. จัดซื้อ / จัดจาง พื้นที่ดําเนินการ

4. สงมอบ / กอสราง 1,127 ตร.ม.

5. ติดตามประเมินผล

6 กอสรางผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา          340,000 แยกสวรรค สํานักการชาง

พรอมทอระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร วิถี 63 (ขาง

ถนนสาธารณะ แยก 3. จัดซื้อ / จัดจาง กวาง 2.50 เมตร บานเลขที่

ถนนสวรรควิถี 63 4. สงมอบ / กอสราง  ยาว 65 เมตร 183/4)

(ขางบานเลขที่ 183/4) 5. ติดตามประเมินผล

7 กอสรางผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา          520,000 แยกสวรรค สํานักการชาง

พรอมทอระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร กวาง วิถี 63 (ขาง

ถนนสาธารณะ แยก 3. จัดซื้อ / จัดจาง 2.50 เมตร ยาว บานเลขที่

ถนนสวรรควิถี 63 4. สงมอบ / กอสราง 85 เมตร 183/18)

(ขางบานเลขที่ 183/18) 5. ติดตามประเมินผล

8 กอสรางถนนภาย 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา          730,000 ชุมชนวัด สํานักการชาง

ในชุมชนวัดพรหม 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร กวาง พรหม 2 ซอย

2 ซอย 3. จัดซื้อ / จัดจาง 4-6.5 เมตร ยาว 

4. สงมอบ / กอสราง 247 เมตร 

5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต 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

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

9 กอสรางผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา          400,000 แยกซอย สํานักการชาง

พรอมทอระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร กวาง ปาริชาติ(ขาง

ซอยแยกจากซอย 3. จัดซื้อ / จัดจาง 4-5 เมตร ยาว บานเลขที่

ปาริชาติ ขางบาน 4. สงมอบ / กอสราง 55 เมตร 102/134)

เลขที่ 102/134 5. ติดตามประเมินผล

10 กอสรางผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา          520,000 ซอยปาริชาติ สํานักการชาง

พรอมทอระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร กวาง ขางบาน

ซอยแยกจากซอย 3. จัดซื้อ / จัดจาง 4-5 เมตร ยาว เลขที่

ปาริชาติ ขางบาน 4. สงมอบ / กอสราง 70 เมตร 102/96

เลขที่ 102/96 5. ติดตามประเมินผล

11 กอสรางผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา          400,000 ขางอูพี เอส สํานักการชาง

ซอย  ขางอูพี เอส 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร กวาง การาจ

การาจ 3. จัดซื้อ / จัดจาง 4.00 เมตร ยาว

4. สงมอบ / กอสราง 180 เมตร

5. ติดตามประเมินผล

12 กอสรางผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา          470,000 ซอยปาริชาติ สํานักการชาง

พรอมทอระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร กวาง ขางบานเลขที่ 

ซอยแยกจากซอย 3. จัดซื้อ / จัดจาง 4-5 เมตร ยาว 102/95

ปาริชาติ ขางบานเลขที่ 4. สงมอบ / กอสราง 65 เมตร 

102/95 5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต 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

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

13 กอสรางผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา       1,660,000 ซอยปาน สํานักการชาง

พรอมทอระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร กวาง พลอย 6

ซอยปานพลอย 6 3. จัดซื้อ / จัดจาง 4.0 เมตร ยาว

4. สงมอบ / กอสราง 250 เมตร

5. ติดตามประเมินผล

14 กอสรางผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา       2,440,000 ซอยปาน สํานักการชาง

พรอมทอระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร กวาง พลอย 7

ซอยปานพลอย 7 3. จัดซื้อ / จัดจาง 4.0 เมตร ยาว

4. สงมอบ / กอสราง 370 เมตร

5. ติดตามประเมินผล

15 กอสรางผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา       1,110,000 ภายใน สํานักการชาง

พรอมทอระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร กวาง ชุมชนหลวง

ถนนภายในชุมชน 3. จัดซื้อ / จัดจาง 4.5 เมตร ยาว ปูทาว สาย 3

หลวงปูทาว สาย 3 4. สงมอบ / กอสราง 182 เมตร

5. ติดตามประเมินผล

16 กอสรางผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา          430,000 ถนนพิทักษ สํานักการชาง

พรอมทอระบายน้ํา ซอย 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15เมตร กวาง   สันติราษฎร

แยกถนนพิทักษสันติ 3. จัดซื้อ / จัดจาง 4.0 เมตร ยาว ขางบานเลขที่

ราษฎร (ขางบานเลขที่ 4. สงมอบ / กอสราง 68 เมตร 1122/7

1122/7) 5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต 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

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

17 กอสรางผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา          460,000 ขางศูนย สํานักการชาง

พรอมทอระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร กวาง บริการ

ซอยขางศูนยบริการ 3. จัดซื้อ / จัดจาง 3.20 เมตร สาธารณสุข

สาธารณสุข 3 4. สงมอบ / กอสราง ยาว78 เมตร 3

5. ติดตามประเมินผล

18 กอสรางผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา          710,000 ถนนพิทักษ สํานักการชาง

พรอมทอระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร กวาง สันติราษฎร

ซอยแยกถนน 3. จัดซื้อ / จัดจาง 3.5 เมตร  ยาว หนาบาน

พิทักษสันติราษฎร 4. สงมอบ / กอสราง 118 เมตร เลขที่

(ขางบานเลขที่ 5. ติดตามประเมินผล 1164/14

1164/14)

19 กอสรางผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา          670,000 ซอยโรง สํานักการชาง

พรอมทอระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร กวาง กลวยไม

ซอยโรงกลวยไม 3. จัดซื้อ / จัดจาง 4.00 เมตร ยาว

4. สงมอบ / กอสราง 105 เมตร

5. ติดตามประเมินผล
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ยทธศาสตรที่ 4 ดานพัฒนากายภาพเมือง

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการจราจร

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ติดตั้งปายชื่อถนน 1. จัดทารายละเอียด ปายชื่อถนนไม       2,000,000 เขตเทศบาล สํานกการชาง

และทางแยกภายใน 2. ขออนุมัติโครงการ นอยกวา 100

เขตเทศบาล ฯ 3. จัดซื้อ / จดัจาง ปาย

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

ยทธศาสตรที่ 4 ดานพัฒนากายภาพเมือง

แนวทางที่ 3 ปรบปรงภมทัศน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ออกแบบอาคาร 1. จัดทารายละเอียด ออกแบบอาคาร       4,000,000 ตนน้ํา สานกการชาง

สญลกษณตนน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ สัญลกษณ เจาพระยา

เจาพระยา 3. จัดจาง ตนแมนา

4. ดาเนนการ / สงมอบ  เจาพระยา

5. ติดตามประเมินผล จํานวน 1 แหง

2 กอสรางถนนคนเดิน 1. จัดทารายละเอียด ผวจราจร กวาง       7,600,000 ทางเขา สานกการชาง

ทางเขาวัดคีรวงศ 2. ขออนุมัติโครงการ 5-13.5 เมตร  วัดคีรวงศ

3. จัดจาง ยาว 625 เมตร  

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

36



37

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานพัฒนากายภาพเมือง

แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา พัฒนาคุณภาพน้ําประปา

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

1 วางทอเมนประปา 1. จัดทํารายละเอียด  ใชทอ PVC ชนิด 342,000 ซอย สํานัก

ซอยธรรมวิถี 2 2. ขออนุมัติโครงการ ตอดวยแหวนยาง ธรรมวิถี 2 การประปา

3. จัดซื้อ / จัดจาง ขนาด 100 มม.

4. สงมอบ / กอสราง คุณภาพ 13.5

5. ติดตามประเมินผล ประสานจากทอ

เมนเดิมขนาด

200 มม.จาก

ปากซอยธรรม

วิถี 2จนถึงสุด

ซอยธรรมวิถี 2

ความยาว

380 ม.

2 วางทอเมนประปา 1. จัดทํารายละเอียด ใชทอแอสเบส 1,005,000 ถนน สํานัก

ถนนนครสวรรค - 2. ขออนุมัติโครงการ ตอสซีเมนต นครสวรรค- การประปา

พิษณุโลก 3. จัดซื้อ / จัดจาง ขนาด300 มม. พิษณุโลก

4. สงมอบ / กอสราง ประสานจากทอ

5. ติดตามประเมินผล เมนเดิมขนาด

300 มม. ขาง

รานขายของเกา

ไปสิ้นสุดที่หนา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
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ขั้นตอน ผลผลิต 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

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

รานกิติไพบูลย

ความยาว

ประมาณ670 ม.

3 วางทอเมนประปา 1. จัดทํารายละเอียด  ใชทอ PVC 585,000 ซอย สํานัก

ซอยธรรมเกษตร 2. ขออนุมัติโครงการ ชนิดตอดวย ธรรมเกษตร การประปา

3. จัดซื้อ / จัดจาง แหวนยางขนาด

4. สงมอบ / กอสราง 100 มม.

5. ติดตามประเมินผล คุณภาพ 13.5

ประสานจากทอ

เมนเดิมขนาด

200 มม. จาก

ปากซอยธรรม

เกษตรจนถึงสุด

ซอย ความยาว

รวม 650 เมตร

4  วางทอเมนประปา 1. จัดทํารายละเอียด  ใชทอ PVC 145,000 ชุมชน สํานัก

 ชุมชนชอนตะวัน 2. ขออนุมตัิโครงการ ชนิดตอดวย ชอนตะวัน การประปา

3. จัดซื้อ / จัดจาง  แหวนยางขนาด

4. สงมอบ / กอสราง 100 มม.

5. ติดตามประเมินผล คุณภาพ 13.5

ตอจากทอ PVC

100 มม.
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ขั้นตอน ผลผลิต 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

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

รวมความยาว

ทั้งสิ้น 710 เมตร

พรอมประสาน

ทอที่วางใหมให

กับผูใชน้ําเดิม

ตามแนวที่ทอ

วางใหมผาน
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ยทธศาสตรที่ 4 ดานพัฒนากายภาพเมือง

แนวทางที่ 5 ปรบปรงและเพิ่มประสิทธภาพระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กอสรางระบบ 1. จัดทารายละเอียด กวาง 8 เมตร       1,400,000 ถนนโกสย สานกการชาง

ระบายน้ําถนนโกสีย 2. ขออนุมัติโครงการ ยาว 200 เมตร จากซอย

จากซอยทิพยมาศถึง 3. จัดซื้อ / จัดจาง ทพยมาศ

ทางกลับรถใตสะพาน 4. สงมอบ / กอสราง

เดชาติวงศ 5. ติดตามประเมินผล

2 กอสรางระบบ 1. จัดทารายละเอียด ผวจราจร ยาว          700,000 ถนนโกสย สานกการชาง

ระบายน้ําถนนโกสีย 2. ขออนุมัติโครงการ 125 เมตร จากหนาราน

จากหนาราน ป.ปลา 3. จัดซื้อ / จัดจาง ทอระบายน้ํา Ø ป.ปลา

เชื่อมทอรวบรวมนา 4. สงมอบ / กอสราง 0.6 เมตร

เสยบรเวณสถานี 5. ติดตามประเมินผล

สบน้ํา 2
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

แนวทางที่ 2 การสนับสนุน สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

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

1 วันเทศบาล 1. ขอความเห็นชอบ จํานวน 1 ครั้ง 200,000         เขตเทศบาล งานธุรการ

(ตามนโยบาย 2. ประสานผูเกี่ยวของ  สํานักปลัดฯ

กระทรวงมหาดไทย) 3. จัดซื้อจัดจาง  

4.จัดกิจกรรม

5. สรุปผลการจัด

กิจกรรม

2 อุดหนุนหนวยงานของ 1. ขอรับเงินอุดหนุน หนวยงานของ 1,800,000      เขตเทศบาล งานธุรการ

รัฐหรือองคกรเอกชน 2. อนุมัติเงินอุดหนุน รัฐหรือองคกร สํานักปลัดฯ

ในกิจกรรมอันเปน 3. เบิกจายเงินอุดหนุน เอกชน

สาธารณประโยชน 4.รายงานผล จํานวน 1 ครั้ง

การดําเนินงาน

5.ติดตามประเมินผล

3 สํารวจความพึงพอใจ 1.ขออนุมัติดําเนินการ จํานวน 4 กิจกรรม 80,000           เขตเทศบาล งานการเจาหนาที่

ของผูรับบริการ 2. ดําเนินการเก็บขอมูล  สํานักปลัดฯ

3. สรุปผลการเก็บขอมูล

4. สงผลการเก็บขอมูล

5.ติดตามประเมินผล

พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

4 อุดหนุนโครงการอนุรักษ 1. ขอรับเงินอุดหนุน 1 ครั้ง 1,000,000      เขตเทศบาล งานทองเที่ยวฯ

และสงเสริมงานประเพณี 2. อนุมัติเงินอุดหนุน  สํานักปลัดฯ

แหเจาพอ-เจาแมปากน้ํา 3. เบิกจายเงินอุดหนุน

โพ 4.รายงานผล

การดําเนินงาน

5.ติดตามประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

แนวทางที่ 4 การรักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

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

1 จัดระเบียบการจําหนาย 1.ขออนุมัติโครงการ จํานวนผูกระทํา 30,000           เขตเทศบาล งานเทศกิจ

สินคาในที่สาธารณะ 2.ประสานผูเกี่ยวของ ผิดลดลงรอยละ สํานักปลัดฯ

และใหความรูแกผู 3.จัดซื้อจัดจาง 60

ประกอบการคา 4.ประชาสัมพันธ

5.ประเมินผล

2 ยุวเทศกิจ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวนผูเขารับ 50,000           เขตเทศบาล งานเทศกิจ

2. ขออนุมัติโครงการ การอบรม 30 คน สํานักปลัดฯ

3. ตั้งคณะทํางาน

4. จัดการอบรม

5. ติดตามประเมินผล

3 ติดตั้งระบบกลอง 1. จัดทํารายละเอียด กลองวงจรปด 500,000         สถานีขนสง งานสถานีขนสง

โทรทัศนวงจรปดและ 2. ขออนุมัติโครงการ รอบสถานี ผูโดยสาร ผูโดยสาร

อุปกรณครบชุด 3. จัดซื้อ / จัดจาง ขนสง 1 ระบบ

ระยะที่ 2 4. สงมอบ / กอสราง จํานวน 16 จุด

5. ติดตามประเมินผล

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
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ขั้นตอน ผลผลิต 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

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

4 กลองโทรทัศนวงจร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ระบบ          150,000 อาคาร กองวิชาการและ

ปดพรอมเครื่องบันทึก 2. ขออนุมัติโครงการ สํานักงาน แผนงาน

(ภายในอาคารระยะที่ 2) 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

5 ติดตั้งกลองวงจรปด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน  9 จุด 500,000 เขตเทศบาล โรงกรองน้ํา

พรอมเครื่องบันทึก 2. ขออนุมัติโครงการ สํานัก

3. จัดซื้อ / จัดจาง การประปา

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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ยทธศาสตรที่ 6 ยทธศาสตรดานการบรหารจดการที่ดี

แนวทางที่ 1 แนวทางพัฒนาระบบการใหบรการประชาชนอยางเสมอภาค เกิดความพึงพอใจสูงสุด

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 บรการประชาชนดาน 1.แตงตั้งคณะทํางาน ลดขั้นตอนและ  - เขตเทศบาล งานทะเบียนฯ

ทะเบยนราษฎรและ 2.ประชุมคณะทํางาน ระยะเวลาในการ ตางอาเภอ

บตรประจําตัวประชาชน จดทาโครงการลดขั้นตอน ใหบรการเหลือ และตางจังหวด

ดวยความรวดเร็ว การบรการประชาชน 10-15 นาที

(ดานทะเบยนราษฎร) 3.เสนอขออนมัติโครงการ ตอราย

4.ดําเนนโครงการ

5.สรปผลการดําเนนงาน

ตามโครงการ

2 บรการประชาชนดาน 1.แตงตั้งคณะทํางาน ลดขั้นตอนและ  - เขตเทศบาล งานทะเบียนฯ

ทะเบยนราษฎรและ 2.ประชุมคณะทางาน ระยะเวลาในการ ตางอาเภอ

บตรประจําตัวประชาชน 3.เสนอขออนมัติโครงการ ใหบรการเหลือ และตางจังหวด

ดวยความรวดเร็ว 4.ดําเนนตามโครงการ 10 นาที

(ดานบตรประจําตัว 5.สรปผลการดําเนนงาน ตอราย

ประชาชน) ตามโครงการ

3 รบฟงความคิดเหนของ 1. จัดทารายละเอียด 1.ลงโฆษณาเดือน 150,000         เขตเทศบาล กองวิชาการและ

ประชาชน 2. ขออนุมัติโครงการ ละ 1 ครง แผนงาน

3. ตั้งคณะทํางาน 2.จัดประชุม

4. ดําเนนการ สมมนา 1 ครง

5. ติดตามประเมินผล
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ยทธศาสตรที่ 6 ยทธศาสตรดานการบรหารจดการที่ดี

แนวทางที่ 4 เพิ่มประสิทธภาพในการจัดเก็บรายไดอยางทั่วถงและเปนธรรม

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดทาของที่ระลก 1. จัดทารายละเอียด จัดทาของที่ระลก 200,000 เขตเทศบาล สํานกการคลง

มอบแกผเสยภาษี 2. ขออนุมัติโครงการ และรางวัลจํานวน

3. จัดซื้อ / จัดจาง 2,000 ชุด

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

2 จัดหาผลประโยชนในท 1.ขออนุมัติโครงการ 1.มีผเขารวม 50,000           บรเวณเชิงเขา สํานกการคลง

สาธารณะสมบัติของ 2.แตงตั้งคณะกรรมการ ประชาคมจาก 3 โกรกพมา, สานกการชาง

แผนดิน ดาเนนการ ชุมชนหลักใน เขากบ, กองวิชาการฯ

3.ประสานผูเกี่ยวของ โครงการฯและ เขานอย

ดานสถานที่และการ ชุมชนใกลเคียง

จัดการ 2.จัดประโยชน

4.ดําเนนการประชาคม ที่ดินใหเชาตาม

5.ติดตามประเมินผล/ หลักเกณฑทกาหนด

รายงาน จํานวน 527 ราย
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ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 5 การพัฒนาแนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธใหสะดวก รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ

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

1 วงจรโทรศัพทพรอม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด            60,000 กองวิชาการ งานเทคโนโลยี

การดวงจร Net Work 2. ขออนุมัติโครงการ และแผนงาน สารสนเทศ 

3. จัดซื้อ / จัดจาง กองวิชาการฯ

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

2 เครื่องคอมพิวเตอร 1. จัดทํารายละเอียด จัดหาคอมพิวเตอร          450,000 กองวิชาการ งานเทคโนโลยี

Server แบบ Rack 2. ขออนุมัติโครงการ Server แบบ Rack และแผนงาน สารสนเทศ 

พรอมอุปกรณและตู 3. จัดซื้อ / จัดจาง จํานวน 4 ชุด กองวิชาการฯ

เก็บอุปกรณ 4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

3 เครื่องคอมพิวเตอร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน  8 ชุด       1,800,000 กองวิชาการ งานเทคโนโลยี

พรอมระบบเชื่อมโยง 2. ขออนุมัติโครงการ โรงเรียนเทศบาล และแผนงาน สารสนเทศ 

เครือขาย 3. จัดซื้อ / จัดจาง มีเครื่องมือเพียง กองวิชาการฯ

4. สงมอบ / กอสราง พอรายการ

5. ติดตามประเมินผล ดําเนินงาน

4 คอมพิวเตอร PC 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 ชุด            90,000 กองวิชาการ งานเทคโนโลยี

ความเร็วสูงพรอม  2. ขออนุมัติโครงการ และแผนงาน สารสนเทศ 

อุปกรณ 3. จัดซื้อ / จัดจาง กองวิชาการฯ

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
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ขั้นตอน ผลผลิต 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

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552

5 เครื่อง Tablet Pc 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน  1 ชุด            60,000 กองวิชาการ งานเทคโนโลยี

2. ขออนุมัติโครงการ และแผนงาน สารสนเทศ 

3. จัดซื้อ / จัดจาง กองวิชาการฯ

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

6 เครื่องคอมพิวเตอร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 ชุด          350,000 กองวิชาการ งานเทคโนโลยี

พรอมอุปกรณ 2. ขออนุมัติโครงการ และแผนงาน สารสนเทศ 

(สําหรับใชบริการ  3. จัดซื้อ / จัดจาง กองวิชาการฯ

Network แบบเคลื่อนที่) 4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 6 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

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

1 อบรมสัมมนา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 3,500,000      เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

สมาชกิสภาเทศบาล 2. ขออนุมัติโครงการ โครงการ

 คณะผูบริหาร 3. ตั้งคณะทํางาน

พนักงานเทศบาลและ 4. จัดการอบรม

พนักงานจาง 5. ติดตามประเมินผล

2 ฝกอบรม และทบทวน อปพร.

 - ฝกอบรม อปพร. 1. จัดทํารายละเอียด ฝกอบรม อปพร. 200,000         เขตเทศบาล งานปองกัน ฯ 

2. ขออนุมัติโครงการ ใหมและทบทวน สํานักปลัด ฯ

3. ตั้งคณะทํางาน อปพร.ที่ผานการ

4. จัดการอบรม ฝกอบรมแลว

5. ติดตามประเมินผล 50 - 100 คน

 - ฝกทบทวน อปพร. 1. จดัทํารายละเอียด

2. ขออนุมัติโครงการ

3. ตั้งคณะทํางาน

4. จัดการอบรม

5. ติดตามประเมินผล

พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

3 ฝกซอมแผน 1. จัดทํารายละเอียด ไมนอยกวา 1 ครั้ง 40,000           จนท.ภาครัฐ งานปองกัน ฯ 

ปองกันภัยฝายพลเรือน 2. ขออนุมัติโครงการ และภาคเอก สํานักปลัด ฯ

3. ตั้งคณะทํางาน ชนในเขต

4. จัดการอบรม เทศบาล

5. ติดตามประเมินผล

4 สัปดาหปองกัน 1. จัดทํารายละเอียด ทําการรณรงค 100,000         จนท.ภาครัฐ งานปองกัน ฯ 

สาธารณภัย 2. ขออนุมัติโครงการ และฝกซอมรวม และภาคเอก สํานักปลัด ฯ

3. จัดซื้อ / จัดจาง จํานวน 1 ครั้ง ชนในเขต

4. สงมอบ / กอสราง เทศบาล

5. ติดตามประเมินผล

5 ตรวจรวมเพื่อ 1. จัดทํารายละเอียด อุปกรณตรวจรวม 50,000           จนท.ภาครัฐ งานปองกัน ฯ 

ความปลอดภัย 2. ขออนุมัติโครงการ เพื่อความปลอดภัย และภาคเอก สํานักปลัด ฯ

3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน 1 ชุด ชนในเขต

4. จัดการอบรม เทศบาล

5. ติดตามประเมินผล

6 เยาวชนปองกัน 1. จัดทํารายละเอียด ทั้ง 8 โรงเรียน 50,000           รร.ในสังกัด งานปองกัน ฯ 

สาธารณภัยหรือภัย 2. ขออนุมัติโครงการ และโรงเรียน เทศบาล สํานักปลัด ฯ

คุกคามอื่น 3. ตั้งคณะทํางาน ทั่วไปที่รองขอ และ รร.ใน

4. จัดการอบรม ตาง ๆ ใน

5. ติดตามประเมินผล เขตเทศบาล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

7 ติดตั้งกันสาดหนวย 1. จัดทํารายละเอียด 1  แหง 60,000           เขตเทศบาล งานปองกัน ฯ 

ดับเพลิงภายใน 2. ขออนุมัติโครงการ สํานักปลัด ฯ

อุทยานสวรรค 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

8 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 14 2,337,100      เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดเทศบาล 2. ขออนุมัติโครงการ รายการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

ไมคหองประชุม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด 350,000         เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

คอมพิวเตอรและ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 ชุด 70,000           เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

เครื่องพิมพพรอม 2. ขออนุมัติโครงการ

อุปกรณ 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมนิผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

รถเข็นอเนกประสงค 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 คัน 10,000           เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

4 ลอ  ชั้นเดียว 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องปรับอากาศ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 80,000           เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

ชนิดแขวนขนาด 2. ขออนุมัติโครงการ

ไมต่ํากวา 60,000 3. จัดซื้อ / จัดจาง

บีทียู พรอมติดตั้ง 4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

ตูเอกสาร 4 ลิ้นชัก 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 หลัง 5,000             เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

 2. ขออนุมัติโครงการ  

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องทําน้ําเย็น 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 10,000           เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

แบบตอทอ ขนาด 2. ขออนุมัติโครงการ

1 กอก 3. จัดซื้อ / จัดจาง  

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

เครื่องรับสงวิทยุ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 24,000           เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

ชนิดติดรถยนต 2. ขออนุมัติโครงการ

25 วัตต 3. จัดซื้อ / จัดจาง  

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

ตูดับเพลิงเคมี 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 ตู 700,000         เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

แรงดันสูง 2. ขออนุมัติโครงการ  

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ตดิตามประเมินผล

เครื่องสูบน้ําชนิด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 เครื่อง 1,000,000      เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

หาบหามพรอม 2. ขออนุมัติโครงการ

รถลากจูง 3. จัดซื้อ / จัดจาง  

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องตัดแตงกิ่ง 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 ชุด 50,000           เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

ไมแบบเครื่องยนต 2. ขออนุมัติโครงการ

เบนซิน 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมนิผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

ตูเก็บเอกสาร 2 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 หลัง 3,200             เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

บานประตูทึบ 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

กลองถายภาพ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ตัว 11,000           เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

นิ่งระบบดิจิตอล 2. ขออนุมัติโครงการ

ความละเอียดไม 3. จัดซื้อ / จัดจาง

นอยกวา 10 ลาน 4. สงมอบ / กอสราง

พิกเซล 5. ตดิตามประเมินผล  

เกาอี้แบบมีพนักพิง 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 5 ตัว 7,900             เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โทรทัศนสีจอแบน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 เครื่อง 16,000           เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

ขนาด 29 นิ้ว 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

9 จัดหาครุภัณฑกอง 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 7 239,000         เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

วิชาการและแผนงาน 2. ขออนุมัติโครงการ  รายการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

จอคอมพิวเตอร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3 จอ 24,000           เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

LCDขนาด19 นิ้ว 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

 เครื่องสํารองไฟ 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 1 เครื่อง            48,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

 ขนาดไมต่ํากวา 2. ขออนุมัติโครงการ

 3000 VA 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

 เครื่องอัดสําเนา 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 1 เครื่อง            25,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

 ซีดีและดีวีดี 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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56

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

 กลองถายภาพ 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 2 ตัว            22,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

 นิ่งระบบดิจิตอล 2. ขออนุมัติโครงการ

 ความละเอียดไม 3. จัดซื้อ / จัดจาง

 นอยกวา 10 ลาน 4. สงมอบ / กอสราง

 พิกเซล 5. ติดตามประเมินผล    

 เครื่องปรับอากาศ 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 1 เครื่อง            35,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

 ชนิดแขวนขนาด 2. ขออนุมัติโครงการ

 ไมต่ํากวา 18,000 3. จัดซื้อ / จัดจาง

 บีทียู พรอมติดตั้ง 4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

 คอมพิวเตอร 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 1 ชุด            35,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

 เครื่องพิมพพรอม 2. ขออนุมัติโครงการ

 อุปกรณ 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

 คอมพิวเตอร 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 1 ชุด            50,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

 สําหรับใหบริการ 2. ขออนุมัติโครงการ

 อินเตอรเน็ต 3. จัดซื้อ / จัดจาง

 สาธารณะ 4. สงมอบ / กอสราง    

5. ติดตามประเมินผล
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57

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

10 กอสรางทางเทาดาน 1. จัดทํารายละเอียด กอสรางทางเทา 300,000 ตลาดสด สํานักการคลัง

หลังอาคารตลาดสด 2. ขออนุมัติโครงการ พื้นที่ 330 ตร.ม.

เทศบาล 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

11 กอสรางหลังคาแผน 1. จัดทํารายละเอียด ตอเติมหลังคา 1,380,000 ตลาดสด สํานักการคลัง

เหล็กรีดลอน(เมทัลชีท) 2. ขออนุมัติโครงการ 2 ฝง ขนาด 

ขางตลาดสดเทศบาล 3. จัดซื้อ / จัดจาง 7 x 90 ม.

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

12 กอสรางหลังคาผาใบ 1. จัดทํารายละเอียด กอสรางหลังคา 800,000 ตลาดสด สํานักการคลัง

ดานหลังอาคารตลาด 2. ขออนุมัติโครงการ ผาใบ ขนาด 

สดเทศบาล 3. จัดซื้อ / จัดจาง 19x30 ม.

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

13 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 5          174,000 เขตเทศบาล สํานักการคลัง

สํานักการคลัง 2. ขออนุมัติโครงการ  รายการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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58

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

 รถจักรยานยนต 1.ขออนมัติดําเนินการ  จํานวน 2 คัน            80,000 เขตเทศบาล สํานักการคลัง

ขนาดไมนอยกวา 2.จัดซื้อ/จัดจาง

120 ซี.ซี 3.สงของ

4.ตรวจรับ

5.ติดตามประเมินผล

ตูเซฟ 1.ขออนมัติดําเนินการ จํานวน 1 ตู 20,000           เขตเทศบาล สํานักการคลัง

2.จัดซื้อ/จัดจาง

3.สงของ

4.ตรวจรับ

5.ติดตามประเมินผล

ตูเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก 1.ขออนมัติดําเนินการ จาํนวน 4 หลัง 14,000           เขตเทศบาล สํานักการคลัง

 2.จัดซื้อ/จัดจาง  

3.สงของ

4.ตรวจรับ

5.ติดตามประเมินผล

คอมพิวเตอรโนตบุค 1.ขออนมัติดําเนินการ จํานวน 1 เครื่อง 45,000           เขตเทศบาล สํานักการคลัง

2.จัดซื้อ/จัดจาง

3.สงของ

4.ตรวจรับ

5.ติดตามประเมินผล
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59

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

เครื่องดูดฝุนความจุ 1.ขออนมัติดําเนินการ จํานวน 1 เครื่อง 15,000           เขตเทศบาล สํานักการคลัง

ไมนอยกวา 25 ลิตร 2.จัดซื้อ/จัดจาง

 3.สงของ  

4.ตรวจรับ

5.ติดตามประเมินผล

14 ปรับปรุงหองทํางาน 1. จัดทํารายละเอียด จัดทําเคานเตอร          800,000 สวนควบคุม สํานักการชาง

สํานักการชาง 2. ขออนุมัติโครงการ บริการประชาชน การกอสราง

3. จัดซื้อ / จัดจาง 1 แหง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

15 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 13 293,400         เขตเทศบาล สํานักการชาง

สํานักการชาง 2. ขออนุมัติโครงการ รายการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

คอมพิวเตอรและ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 ชุด 70,000           เขตเทศบาล สํานักการชาง

เครื่องพิมพพรอม 2. ขออนุมัติโครงการ

อุปกรณ 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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60

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

เครื่องเชื่อมไฟฟา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 5,200             เขตเทศบาล สํานักการชาง

ขนาด 250 แอมป 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

สวานไฟฟา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 ตัว 12,200           เขตเทศบาล สํานักการชาง

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

สวานกระแทกคอนกรีต 1. จัดทํารายละเอยีด จํานวน 1 เครื่อง 4,000             เขตเทศบาล สํานักการชาง

 2. ขออนุมัติโครงการ  

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องเจียรมือ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3 เครื่อง 9,000             เขตเทศบาล สํานักการชาง

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

60



61

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

เลื่อยจิ๊กซอ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ตัว 3,000             เขตเทศบาล สํานักการชาง

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โมผสมปูน (เหล็กหลอ) 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 23,000           เขตเทศบาล สํานักการชาง

 2. ขออนุมัติโครงการ  

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

มอเตอร 1. จัดทาํรายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 10,000           เขตเทศบาล สํานักการชาง

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เลื่อยแตงกิ่งไม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 เครื่อง 30,000           เขตเทศบาล สํานักการชาง

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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62

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

เลื่อยตัดแตงทรงพุม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 15,000           เขตเทศบาล สํานักการชาง

 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เลื่อยตัดกิ่งไม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 เครื่อง 30,000           เขตเทศบาล สํานักการชาง

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องตัดหญา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 5 เครื่อง 60,000           เขตเทศบาล สํานักการชาง

แบบลอเข็นพรอม 2. ขออนุมัติโครงการ

เครื่องยนต 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

กลองถายภาพ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 ตัว 22,000           เขตเทศบาล สํานักการชาง

นิ่งระบบดิจิตอล 2. ขออนุมัติโครงการ

ความละเอียดไม 3. จัดซื้อ / จัดจาง

นอยกวา 10 ลาน 4. สงมอบ / กอสราง

พิกเซล 5. ติดตามประเมินผล  
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63

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

16 ปรับปรุงโรงฆาสัตว 1. จัดทํารายละเอียด 1  แหง 350,000 เขตเทศบาล งานโรงฆาสัตว

2. ขออนุมัติโครงการ สํานักการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง สาธารณสุข ฯ

4. ดําเนินการ

5. ตรวจรับ

17 ปรับปรุงอาคารศูนย 1.ขออนุมัติดําเนินการ 1.หองน้ําสําหรับ 135,000 ศูนยบริการ งานศูนย

บริการสาธารณสุข 2 2. สอบราคา ผูรับบริการ สาธารณสุข บริการ

3. จัดซื้อ/จัดจาง จํานวน 2 หอง 2 สาธารณสุข 2

4. ดําเนินการ 2.เทพื้นปูน สํานักการ

5. ตรวจรับ บริเวณดานหลัง สาธารณสุข ฯ

อาคาร

3. ชั้นเก็บของใต

เคานเตอร

18 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 24 4,901,800      เขตเทศบาล สํานักการ

สํานักการสาธารณสุขฯ 2. ขออนุมัติโครงการ รายการ สาธารณสุข ฯ

3. ดําเนินการจัดซื้อ

4. สงมอบครุภัณฑ

5. กรรมการตรวจรับ

เรียบรอย
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64

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

จัดซอมใหญ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 คัน 1,500,000      เขตเทศบาล สํานักการ

ยานพาหนะ 2. ขออนุมัติโครงการ สาธารณสุข ฯ

3. ดําเนินการจัดซื้อ

4. สงมอบครุภัณฑ

5. กรรมการตรวจรับ

เรียบรอย

เครื่องพนฝอยละเอียด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3 เครื่อง 240,000         เขตเทศบาล สํานักการ

(ULV) 2. ขออนุมัติโครงการ สาธารณสุข ฯ

3. ดําเนินการจัดซื้อ

4. สงมอบครุภัณฑ

5. กรรมการตรวจรับ

เรียบรอย

รถยนตตูเครื่องยนต 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 คัน 2,500,000      เขตเทศบาล สํานักการ

ดีเซล ขนาด 4 ลอ 2. ขออนุมัติโครงการ สาธารณสุข ฯ

พรอมติดตั้งอุปกรณ 3. ดําเนินการจัดซื้อ

ปฐมพยาบาล 4. สงมอบครุภัณฑ

5. กรรมการตรวจรับ

เรียบรอย
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65

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

เครื่องฉีดพนสารเคมี 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 เครื่อง 140,000         เขตเทศบาล สํานักการ

แบบหมอกควัน (FOG) 2. ขออนุมัติโครงการ สาธารณสุข ฯ

3. ดําเนินการจัดซื้อ

4. สงมอบครุภัณฑ

5. กรรมการตรวจรับ

เรียบรอย

ถังบําบัด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด 150,000         เขตเทศบาล สํานักการ

น้ําเสียสําเร็จรูป 2. ขออนุมัติโครงการ สาธารณสุข ฯ

ขนาดไมนอยกวา 3. ดําเนินการจัดซื้อ

5,000 ลิตรพรอม 4. สงมอบครุภัณฑ

ติดตั้ง 5. กรรมการตรวจรับ

เรียบรอย

เครื่องพนน้ํายา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 27,000           เขตเทศบาล สํานักการ

ฆาเชื้อโรค 2. ขออนุมัติโครงการ สาธารณสุข ฯ

3. ดําเนินการจัดซื้อ

4. สงมอบครุภัณฑ

5. กรรมการตรวจรับ

เรียบรอย
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66

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

เครื่องสํารองไฟฉุกเฉิน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 เครื่อง 10,000           เขตเทศบาล สํานักการ

2. ขออนุมัติโครงการ สาธารณสุข ฯ

3. ดําเนินการจัดซื้อ

4. สงมอบครุภัณฑ

5. กรรมการตรวจรับ

เรียบรอย

เครื่องตัดหญา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 9,000             เขตเทศบาล สํานักการ

2. ขออนุมัติโครงการ สาธารณสุข ฯ

3. ดําเนินการจัดซื้อ

4. สงมอบครุภัณฑ

5. กรรมการตรวจรับ

เรียบรอย

เครื่องปรับอากาศ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 36,000 เขตเทศบาล สํานักการ

ชนิดแขวนขนาด 2. ขออนุมัติโครงการ สาธารณสุข ฯ

ไมต่ํากวา18,000 บีทียู 3. ดําเนินการจัดซื้อ

พรอมคาติดตั้ง 4. สงมอบครุภัณฑ

5. กรรมการตรวจรับ

เรียบรอย
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67

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

โตะทํางานพรอม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 ชุด 7,600 เขตเทศบาล สํานักการ

เกาอี้ 2. ขออนุมัติโครงการ สาธารณสุข ฯ

3. ดําเนินการจัดซื้อ

4. สงมอบครุภัณฑ

5. กรรมการตรวจรับ

เรียบรอย

โตะเอนกประสงค 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 16 ตัว 40,000 เขตเทศบาล สํานักการ

2. ขออนุมัติโครงการ สาธารณสุข ฯ

3. ดําเนินการจัดซื้อ

4. สงมอบครุภัณฑ

5. กรรมการตรวจรับ

เรียบรอย

เกาอี้พับบุฟองน้ํา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 30 ตัว 13,500 เขตเทศบาล สํานักการ

2. ขออนุมัติโครงการ สาธารณสุข ฯ

3. ดําเนินการจัดซื้อ

4. สงมอบครุภัณฑ

5. กรรมการตรวจรับ

เรียบรอย
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68

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

เกาอี้บุนวมมีลอเลื่อน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 10 ตัว 10,000 เขตเทศบาล สํานักการ

(ใชสําหรับหองประชุม) 2. ขออนุมัติโครงการ สาธารณสุข ฯ

3. ดําเนินการจัดซื้อ

4. สงมอบครุภัณฑ

5. กรรมการตรวจรับ

เรียบรอย

เครื่องโทรศัพท 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 เครื่อง 1,800 เขตเทศบาล สํานักการ

2. ขออนุมัติโครงการ สาธารณสุข ฯ

3. ดําเนินการจัดซื้อ

4. สงมอบครุภัณฑ

5. กรรมการตรวจรับ

เรียบรอย

โตะหมูบูชา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด 3,500 เขตเทศบาล สํานักการ

(หมู 7 หนา 7 ) 2. ขออนุมัติโครงการ สาธารณสุข ฯ

3. ดําเนินการจัดซื้อ

4. สงมอบครุภัณฑ

5. กรรมการตรวจรับ

เรียบรอย
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69

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

เครื่องวัดความดัน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 เครื่อง 12,000 เขตเทศบาล สํานักการ

โลหิตชนิดอัตโนมัติ 2. ขออนุมัติโครงการ สาธารณสุข ฯ

3. ดําเนินการจัดซื้อ

4. สงมอบครุภัณฑ

5. กรรมการตรวจรับ

เรียบรอย

โตะวางเครื่องมือ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 ตัว 13,000 เขตเทศบาล สํานักการ

ผาตัด 2. ขออนุมัติโครงการ สาธารณสุข ฯ

3. ดําเนินการจัดซื้อ

4. สงมอบครุภัณฑ

5. กรรมการตรวจรับ

เรียบรอย

เครื่องทําน้ํารอน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 6,000 เขตเทศบาล สํานักการ

น้ําเย็น 2. ขออนุมัติโครงการ สาธารณสุข ฯ

3. ดําเนินการจัดซื้อ

4. สงมอบครุภัณฑ

5. กรรมการตรวจรับ

เรียบรอย
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70

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

เครื่องขยายเสียง 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด 65,000 เขตเทศบาล สํานักการ

พรอมอุปกรณและ 2. ขออนุมัติโครงการ สาธารณสุข ฯ

ติดตั้ง (สําหรับหอง 3. ดําเนินการจัดซื้อ

ประชุม) 4. สงมอบครุภัณฑ

5. กรรมการตรวจรับ

เรียบรอย

เครื่องชวยสอน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 เครื่อง 7,400 เขตเทศบาล สํานักการ

2. ขออนุมัติโครงการ สาธารณสุข ฯ

3. ดําเนินการจัดซื้อ

4. สงมอบครุภัณฑ

5. กรรมการตรวจรับ

เรียบรอย

โคมไฟผาตัด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 12,500 เขตเทศบาล สํานักการ

2. ขออนุมัติโครงการ สาธารณสุข ฯ

3. ดําเนินการจัดซื้อ

4. สงมอบครุภัณฑ

5. กรรมการตรวจรับ

เรียบรอย
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71

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

เครื่องปดผนึก 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 25,000 เขตเทศบาล สํานักการ

ซองบรรจุเวชภัณฑ 2. ขออนุมัติโครงการ สาธารณสุข ฯ

 3. ดําเนินการจัดซื้อ

4. สงมอบครุภัณฑ

5. กรรมการตรวจรับ

เรียบรอย

เครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 2,500 เขตเทศบาล สํานักการ

2. ขออนุมัติโครงการ สาธารณสุข ฯ

3. ดําเนินการจัดซื้อ

4. สงมอบครุภัณฑ

5. กรรมการตรวจรับ

เรียบรอย

คอมพิวเตอร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 ชุด 70,000 เขตเทศบาล สํานักการ

และเครื่องพิมพ 2. ขออนุมัติโครงการ สาธารณสุข ฯ

พรอมอุปกรณ 3. ดําเนินการจัดซื้อ

4. สงมอบครุภัณฑ

5. กรรมการตรวจรับ

เรียบรอย
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72

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

19 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 12 1,700,900      เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา 2. ขออนุมัติโครงการ รายการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

คอมพิวเตอร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3 ชุด 105,000         เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

และเครื่องพิมพ 2. ขออนุมัติโครงการ

พรอมอุปกรณ 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องพิมพ All in  1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 ชุด 20,000           เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

one (ถาย, สแกนภาพ, 2. ขออนุมัติโครงการ

พิมพภาพ)  3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องปมน้ํา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง          200,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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73

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

เกาอี้นั่งติดตั้ง 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 800 ตัว          240,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

บนอัฒจรรยภาย 2. ขออนุมัติโครงการ

ในสนามฟุตบอล 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องพิมพ ชนิด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง              5,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เลเซอร 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

พรมปูพื้นชนิดหนา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3 ผืน            27,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องทําน้ําเย็น 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3 เครื่อง            11,400 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

แบบใชขวด 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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74

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

รถยนตบรรทุก 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 คัน       1,000,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ขนาด 6 ลอ 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

รถเข็นใสเอกสาร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 คัน            10,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

และสิ่งของ 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เกาอี้เทาแขน มีพนัก 1. จดัทํารายละเอียด จํานวน 15 ตัว            22,500 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

  2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 ตู            20,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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75

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

รถจักรยานยนต 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 คัน            40,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ขนาดไมนอยกวา 2. ขออนุมัติโครงการ

120 ซีซี 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

20 ปรับปรุงหองธุรการ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 หอง 77,000           ท.1 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติโครงการ

วัดไทรใต (ท.1) 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

21 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 19 531,950         ท.1 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติโครงการ รายการ

วัดไทรใต (ท.1) 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

ผามานเวทีอา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ผืน            15,000 ท.1 สํานักการศึกษา

คารอเนกประสงค 2. ขออนุมัติโครงการ

ขนาดไมต่ํากวา 3. จัดซื้อ / จัดจาง

10X3 เมตร 4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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76

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

โตะรับแขกพรอม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด            15,000 ท.1 สํานักการศึกษา

โตะกลางชุดใหญ 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โตะรับแขกพรอม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด              7,000 ท.1 สํานักการศึกษา

โตะกลางชุดเล็ก 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

คอมพิวเตอรและ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3 เครื่อง          105,000 ท.1 สํานักการศึกษา

เครื่องพิมพพรอม 2. ขออนุมัติโครงการ

อุปกรณ 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

ชุดโตะหมูบูชาขนาด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด            12,000 ท.1 สํานักการศึกษา

ใหญ พรอมที่รอง หมู 9 2. ขออนุมัติโครงการ

  3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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77

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

โตะเกาอี้นักเรียน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 100 ชุด            68,000 ท.1 สํานักการศึกษา

ชนิดเดี่ยวระดับ 2. ขออนุมัติโครงการ

ประถมศึกษา 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 6 หลัง            22,800 ท.1 สํานักการศึกษา

ชนิด 2 บาน 2. ขออนุมัติโครงการ

 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โตะหินขัดพรอม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3 ชุด              6,600 ท.1 สํานักการศึกษา

ชุดมานั่ง 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โตะอาหาร พรอม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 20 ชุด            35,000 ท.1 สํานักการศึกษา

เกาอี้ 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

77



78

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

กลองถายภาพ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง            40,000 ท.1 สํานักการศึกษา

เคลื่อนไหว 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

กลองถายภาพนิ่ง 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง            11,000 ท.1 สํานักการศึกษา

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องพิมพสําเนา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง          120,000 ท.1 สํานักการศึกษา

ความละเอียดไม 2. ขออนุมัติโครงการ

ต่ํากวา 300X400 3. จัดซื้อ / จัดจาง

จุดตอตารางนิ้ว 4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องดูดฝุน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 เครื่อง            30,000 ท.1 สํานักการศึกษา

ขนาดไมนอยกวา 2. ขออนุมัติโครงการ

1500 วัตต 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

78



79

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

เครื่องขยายเสียง 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3 เครื่อง            10,200 ท.1 สํานักการศึกษา

แบบมือถือ 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เลื่อยจิ๊กซอ ขนาด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง              6,300 ท.1 สํานักการศึกษา

ตัดไม 60 มิลลิเมตร 2. ขออนุมัติโครงการ

 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เลื่อยวงเดือน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง              3,850 ท.1 สํานักการศึกษา

ไฟฟา ขนาด 9 นิ้ว 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

สวานไฟฟา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง              5,200 ท.1 สํานักการศึกษา

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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80

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

กบไฟฟา 3 นิ้ว 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง              9,500 ท.1 สํานักการศึกษา

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องตัดหญาแบบ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง              9,500 ท.1 สํานักการศึกษา

สะพายหลังขอแข็ง 2. ขออนุมัติโครงการ

 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

22 กอสรางซุมพระประจํา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ซุม 100,000         ท.2 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติโครงการ

วัดปากน้ําโพใต (ท.2) 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

23 ติดตั้งกันสาดอาคาร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 16 ชอง 250,000 อาคารโรง สํานักการศึกษา

เรียน 3   ร.ร. ท.2 2. ขออนุมัติโครงการ เรียน ท.2

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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81

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

24 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3 25,000           ท.2 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติโครงการ รายการ

วัดปากน้ําโพใต (ท.2) 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องพิมพ All in  1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด            10,000 ท.2 สํานักการศึกษา

one (ถาย, สแกนภาพ, 2. ขออนุมัติโครงการ

พิมพภาพ) 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องพิมพ All in 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด            12,000 ท.2 สํานักการศึกษา

one (พิมพ,สแกนภาพ 2. ขออนุมัติโครงการ

,ถาย,แฟกซ) 3. จัดซื้อ / จัดจาง

  4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องเลน DVD 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด              3,000 ท.2 สํานักการศึกษา

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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82

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

25 ปรับปรุงระบบสายรับ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ระบบ 860,000 อาคารโรง สํานักการศึกษา

ไฟฟาภายในอาคาร 2. ขออนุมัติโครงการ เรียน ท.3

เรียน ร.ร.ท.3 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

26 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 85,000           ท.3 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัด 2. ขออนุมัติโครงการ รายการ

พรหมจริยาวาส(ท.3) 3. จัดซื้อ / จดัจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เตาอบขนม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เตา            20,000 ท.3 สํานักการศึกษา

ขนาดถาดไมต่ํา 2. ขออนุมัติโครงการ

กวา 16X 32 นิ้ว 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องตีไข 2 แขน 1. จัดทํารายละเอียด ขนาด 10 ลิตร            22,000 ท.3 สํานักการศึกษา

2. ขออนุมัติโครงการ จํานวน 1  เครื่อง

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

82



83

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

เครื่องนวดแปง 1. จัดทํารายละเอียด ขนาด 5 กิโลกรัม            28,000 ท.3 สํานักการศึกษา

2. ขออนุมัติโครงการ จํานวน 1  เครื่อง

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โทรทัศนสีจอแบน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง            15,000 ท.3 สํานักการศึกษา

ขนาดไมต่ํากวา 29 นิ้ว 2. ขออนุมัติโครงการ

  3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

27 ปรับปรุงอาคารเรียน 1 1. จัดทํารายละเอียด ทาสีภายนอก 450,000         ท.4 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติโครงการ ภายในอาคาร 1

วัดวรนาถบรรพต (ท.4) 3. จัดซื้อ / จัดจาง กวาง 14 ม. ยาว

4. สงมอบ / กอสราง 64 ม.

5. ติดตามประเมินผล

28 ปรับปรุงหองเรียน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 10 หอง 364,500 อาคารโรง สํานักการศึกษา

ชวงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)  2. ขออนุมัติโครงการ เรียน ท.4

อาคาร 2 ร.ร.ท.4 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

83



84

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

29 ปรับปรุงหองปฏิบัติการ 1. จัดทํารายละเอียด เปลี่ยนหนาตางไม 37,800           ท.4 สํานักการศึกษา

ทางภาษา (ท.4) 2. ขออนุมัติโครงการ ประตูไมเปนหนา

3. จัดซื้อ / จัดจาง ตางกระจก,ประตู

4. สงมอบ / กอสราง กระจกแบบบาน

5. ติดตามประเมินผล สวิง 1 บาน

30 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3 225,800         ท.4 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติโครงการ รายการ

วัดวรนาถบรรพต (ท.4) 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โตะทํางานพรอม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 25 ชุด            95,000 ท.4 สํานักการศึกษา

เกาอี้ 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องปรับอากาศ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 เครื่อง            85,800 ท.4 สํานักการศึกษา

ขนาดไมต่ํากวา 2. ขออนุมัติโครงการ

24,000 บีทียู 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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85

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

โทรทัศนสีจอแบน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3 เครื่อง            45,000 ท.4 สํานักการศึกษา

ขนาด 29 นิ้ว 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

31 ปรับปรุงหองโสต 1. จัดทํารายละเอียด ปรับปรุงหองโสต- 250,000         ท.5 สํานักการศึกษา

ทัศนูปกรณ (ท.5) 2. ขออนุมัติโครงการ ทัศนูปกรณ พื้นปู

3. จัดซื้อ / จัดจาง กระเบื้อง มีฉากกั้น

4. สงมอบ / กอสราง เลื่อนปด-เปด ติด

5. ติดตามประเมินผล กระจก 2 บาน

32 กอสรางหองครัว  1. จัดทํารายละเอียด กอสรางหองครัว 500,000 อาคารโรง สํานักการศึกษา

ร.ร.ท.5 2. ขออนุมัติโครงการ ขนาด 7 X 10 ม. เรียน ท.5

3. จัดซื้อ / จัดจาง สําหรับเปนที่

4. สงมอบ / กอสราง ประกอบอาหาร

5. ติดตามประเมินผล

33 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 12,000           ท.5 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติโครงการ รายการ

วัดชองคีรีฯ (ท.5) 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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86

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

เครื่องพิมพ All in 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด            12,000 ท.5 สํานักการศึกษา

one (พิมพ,สแกนภาพ 2. ขออนุมัติโครงการ

,ถาย,แฟกซ) 3. จัดซื้อ / จัดจาง

  4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

34 ปรับปรุงอาคารเรียน 1. จัดทํารายละเอียด ปรับปรุงพื้นใต 802,200 อาคารโรง สํานักการศึกษา

อนุบาล  ร.ร.ท.6 2. ขออนุมัติโครงการ อาคารเรียนอนุบาล เรียน ท.6

3. จัดซื้อ / จัดจาง ทํารางระบาย

4. สงมอบ / กอสราง กั้นหองเรียน 3 หอง

5. ติดตามประเมินผล ติดตั้งอลูมิเนียม

กระจกรางเลื่อน

จํานวน 8 ชุด

35 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 45,000           ท.6 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัด 2. ขออนุมัติโครงการ รายการ

จอมคีรีนาคพรต(ท.6) 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

ตูลําโพงขนาดไม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 6 ตู            45,000 ท.6 สํานักการศึกษา

ต่ํากวา 15 นิ้ว 2. ขออนุมัติโครงการ

พรอมขาตั้ง 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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87

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

36 ปรับปรุงทอน้ําประปา 1. จัดทํารายละเอียด วางทอขนาด 1-2 55,000           ท.7 สํานักการศึกษา

(ท.7) 2. ขออนุมัติโครงการ นิ้ว ยาว 200 ม.

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

37 กอสรางถนน คสล. 1. จัดทํารายละเอียด ความยาว 180 ม. 400,000 รอบบริเวณ สํานักการศึกษา

รอบบริเวณ  ร.ร.ท.7 2. ขออนุมัติโครงการ ร.ร.ท.7

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

38 กอสรางแทนน้ําดื่ม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 แทน 40,000           ท.7 สํานักการศึกษา

(ท.7) 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

39 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 83,000           ท.7 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติโครงการ รายการ

วัดสุคตวราราม (ท.7) 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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88

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

โตะทํางานพรอม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 5 ชุด            19,000 ท.7 สํานักการศึกษา

เกาอี้ 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องถายเอกสาร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง            64,000 ท.7 สํานักการศึกษา

ความเร็ว 20 แผน 2. ขออนุมัติโครงการ

/นาที  3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

40 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 10 296,180         ท.8 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติโครงการ รายการ

วัดไทรเหนือ (ท.8) 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โพเดี่ยม (สแตนด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 ตัว            20,000 ท.8 สํานักการศึกษา

ยืนพูด) 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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89

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

ตูเก็บเอกสาร 2 ตอน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 10 ตู            57,000 ท.8 สํานักการศึกษา

 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

ตูเหล็กทึบประตู 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 10 ตู            38,000 ท.8 สํานักการศึกษา

เปด 2 บาน 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

ตูล็อกเกอร 9 ประตู 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 10 ตู            25,000 ท.8 สํานักการศึกษา

 2. ขออนุมัติโครงการ  

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โตะทํางานพรอม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 10 ชุด            38,000 ท.8 สํานักการศึกษา

เกาอี้ 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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90

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

ตูบานเลื่อนกระจก 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 5 ตู            19,500 ท.8 สํานักการศึกษา

  2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เกาอี้แถวพลาสติก 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 5 ชุด            19,000 ท.8 สํานักการศึกษา

4 ที่นั่ง 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โตะทํางานเหล็ก 1. จัดทํารายละเอียด จาํนวน 5 ชุด            22,180 ท.8 สํานักการศึกษา

พรอมเกาอี้ 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องทําน้ําเย็น 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 5 เครื่อง            27,500 ท.8 สํานักการศึกษา

น้ํารอน 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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91

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

ชุดรับแขกพรอม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 ชุด            30,000 ท.8 สํานักการศึกษา

โตะกลาง 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

41 อบรมครูศูนยพัฒนา 1. จัดทํารายละเอียด ครูผูดูแลเด็ก            25,000 เขตเทศบาล งานสวัสดิการ

เด็กเล็กชุมชนเพื่อ 2. ขออนุมัติโครงการ ในศูนยพัฒนา เด็กและเยาวชน

พัฒนาวิชาการ 3. จัดซื้อ / จัดจาง เด็กเล็ก กองสวัสดิการ

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 4. สงมอบ / กอสราง ของเทศบาลฯ สังคม

5. ติดตามประเมินผล จํานวน  11  คน

42 กอสรางปายชื่อชุมชน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3 ปาย            30,000 เขตเทศบาล งานธุรการ

2. ขออนุมัติโครงการ กองสวัสดิการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง สังคม

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

43 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 6 998,200         เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

กองสวัสดิการสังคม 2. ขออนุมัติโครงการ รายการ สังคม

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

โตะเอนกประสงคพื้น 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 200 ตัว          536,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

เหล็กขาพับได 2. ขออนุมัติโครงการ สังคม

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เตาแกส แบบ 1 หัว 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 ชุด            11,200 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

มีขาตั้งพรอมถังแกส 2. ขออนุมัติโครงการ สังคม

 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องขยายเสียง 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3 ชุด          201,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

และอุปกรณ 2. ขออนุมัติโครงการ สังคม

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

คอมพิวเตอรและ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 ชุด            70,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

เครื่องพิมพพรอม 2. ขออนุมัติโครงการ สังคม

อุปกรณ 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

โตะเทเบิลเทนนิส 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 12 ตัว            55,200 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

2. ขออนุมัติโครงการ สังคม

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

ตูลําโพงซับเบส 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 ตู          124,800 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

2. ขออนุมัติโครงการ สังคม

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

44 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 170,600         เขตเทศบาล สํานักการประปา

สํานักการประปา 2. ขออนุมัติโครงการ รายการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เกาอี้เจาหนาที่ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 26 ตัว            33,150 เขตเทศบาล สํานักการประปา

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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94

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

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

เกาอี้ผูบริหาร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ตัว              4,450 เขตเทศบาล สํานักการประปา

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องพิมพสําเนา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง          120,000 เขตเทศบาล สํานักการประปา

 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

กลองถายภาพนิ่ง 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง            13,000 เขตเทศบาล สํานกัการประปา

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

45 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 34,900           เขตเทศบาล สถานธนานุบาล1

สถานธนานุบาล 1 2. ขออนุมัติโครงการ รายการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

เครื่องชั่งทองคํา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด            34,900 เขตเทศบาล สถานธนานุบาล1

พรอมเครื่องสํารอง 2. ขออนุมัติโครงการ

กระแสไฟ 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

46 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3 99,900           เขตเทศบาล สถานธนานุบาล2

สถานธนานุบาล 2 2. ขออนุมัติโครงการ รายการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องชั่งทองคํา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด            34,900 เขตเทศบาล สถานธนานุบาล2

พรอมเครื่องสํารอง 2. ขออนุมัติโครงการ

กระแสไฟ 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

ชั้นวางเอกสาร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 หลัง              5,000 เขตเทศบาล สถานธนานุบาล2

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

เครื่องคอมพิวเตอร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 เครื่อง            60,000 เขตเทศบาล สถานธนานุบาล2

พรอมระบบงาน 2. ขออนุมัติโครงการ

เขียนตั๋ว 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

47 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 42,000 เขตเทศบาล งานสถานีขนสง

สถานีขนสงผูโดยสาร 2. ขออนุมัติโครงการ รายการ ผูโดยสาร

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องปรับอากาศ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง            42,000 เขตเทศบาล งานสถานีขนสง

ชนิดตั้งพื้นหรือ 2. ขออนุมัติโครงการ ผูโดยสาร

ชนิดแขวน ขนาด 3. จัดซื้อ / จัดจาง

24,000 บีทียู 4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

96


	ปก.pdf
	ประกาศ.pdf
	ส่วนที่ 1.pdf
	1.1.pdf
	1.2.pdf
	1.2

	1.3.pdf
	1.3

	1.4.pdf
	1.5.pdf
	2.1.pdf
	2.2.pdf
	2.2 2.3

	2.4.pdf
	2.5.pdf
	2.6.pdf
	3.1.pdf
	3.2.pdf
	3.3.pdf
	3.3  3.4

	3.5.pdf
	4.1.pdf
	4.2.pdf
	4.2   4.3

	4.4.pdf
	4.5.pdf
	4.5

	5.2.pdf
	5.4.pdf
	6.1.pdf
	6.1    6.4

	6.5.pdf
	6.6.pdf



