
 





สวนที่  1 
บทนํา 

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

แนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 โดยใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามระเบียบฯขอ 26 และ 27 เปนไปในแนวทางเดียวกัน 

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
1. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนิน 

การจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลในปงบประมาณ พ.ศ.2553  

2. เพื่อใหแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น ๆ ของเทศบาลมีความชัดเจนในการ 

ปฏิบัติมากขึ้น  

3. เพื่อลดความซ้ําซอนโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงาน 

และจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนนิงาน 

4. เพื่อใชเปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารงานของผูบริหารในการควบคุมการดําเนิน 

งานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

ของเทศบาล หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆที่ดําเนินการในพื้นที่ของ

เทศบาล แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

  2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหาร

ทองถิ่น ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่

ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
  1. เทศบาลมแีผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเปนแผนดาํเนนิการ (Action 

Plan) 

  2. เปนแผนที่แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน 

และแสดงถึงการดําเนนิงานจริง 

  3. มีขอมูลจากหนวยงานอืน่ที่จะเขามาดาํเนนิการในพืน้ที่เทศบาล 
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โครงการ

จํานวน
โครงการ

ที่
ดําเนินการ

 คิดเปนรอย
ละของ
โครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

 คิดเปนรอย
ละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่  1  ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่ 1 สงเสริม สนับสนุน  ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคที่

เหมาะสม  และจัดบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3 1.94 300,000 0.24 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อความมั่นคงของชีวิต ครอบครัว  สังคม 3 1.94 807,000 0.64 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 3 เพิ่มความรูความเขาใจ และปลูกฝงจิตสํานึก ใหตระหนักถึงพิษภัยของ ยาเสพติด ใหแกเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน

2 1.29 270,000 0.22 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 4 เสริมสราง  สนับสนุน ระบบคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ 4 2.58 230,000 0.18 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 5 สงเสริม  พัฒนา  สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการ

ปองกนัและลดปญหามลพิษ

4 2.58 6,690,000 5.33 เทศบาลนครนครสวรรค

รวม 16 10.32 8,297,000 6.61

สวนที่  2

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553  เทศบาลนครนครสวรรค (งบประมาณเทศบาล)

2



3

โครงการ

จํานวน
โครงการ

ที่
ดําเนินการ

 คิดเปนรอย
ละของ
โครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

 คิดเปนรอย
ละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่  2  ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ 8 5.16 6,286,800 5.01 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 2 พัฒนาวิชาการและสงเสริมการเรียนรูดวยสื่ออิเล็คทรอนิค (E-Learning) 2 1.29 1,240,000 0.99 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 3 พัฒนาสงเสริมใหนักเรียนสื่อสารได 3 ภาษา 0 0.00 0 0.00 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 4 สงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรูความสามารถ เปนเลิศทางดานกีฬา ดนตรี และ

นันทนาการ

8 5.16 12,440,000 9.91 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 5 สงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และ

การทองเที่ยว

8 5.16 3,830,000 3.05 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 6 สงเสริม สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 2 1.29 470,000 0.37 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 7 สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาทองถิ่น 0 0.00 0 0.00 เทศบาลนครนครสวรรค

รวม 28 18.06 24,266,800 19.33
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โครงการ

จํานวน
โครงการ

ที่
ดําเนินการ

 คิดเปนรอย
ละของ
โครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

 คิดเปนรอย
ละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่  3  ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน

แนวทางที่ 1 สงเสริม และสนับสนุน การแกไขปญหาความยากจน 5 3.23 2,080,000 1.66 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 2 พัฒนาสังคมและชุมชน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 5 3.23 1,220,000 0.97 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 2 1.29 630,000 0.50 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 4 สงเคราะห ผูดอยโอกาสทางสังคม และผูประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน 2 1.29 1,828,000 1.46 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 5 สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 6 3.87 1,600,000 1.27 เทศบาลนครนครสวรรค

รวม 20 12.90 7,358,000 5.86

ยุทธศาสตรที่  4  ดานพัฒนากายภาพเมือง

แนวทางที่ 1 ปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ 16 10.32 15,923,156 12.69 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการจราจร 2 1.29 10,430,000 8.31 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ 0 0.00 0 0.00 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา พัฒนาคุณภาพน้ําประปา 6 3.87 5,280,000 4.21 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 5 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม 3 1.94 5,250,000 4.18 เทศบาลนครนครสวรรค

รวม 27 17.42 36,883,156 29.38
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โครงการ

จํานวน
โครงการ

ที่
ดําเนินการ

 คิดเปนรอย
ละของ
โครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

 คิดเปนรอย
ละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่  5  ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

แนวทางที่ 1 การสนับสนุน สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน 0 0 0 0 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 2 การสนับสนุน สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 4 2.58 3,170,000 2.53 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 3 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 7 5 820,000 1 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 4 การรักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 2 1.29 6,550,000 5.22 เทศบาลนครนครสวรรค

รวม 13 8.39 10,540,000 8.40

ยุทธศาสตรที่  6  ดานการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 1  การสงเสริมกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมีสวนรวม และความรับผิดชอบการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลการบริหารงานอยางตอเนื่อง

1 0.65 150,000 0.12 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 2  การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค เกิดความพึงพอใจสูงสุด 2 1 0 0 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 3  บริหารงบประมาณอยางโปรงใส ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย และพัฒนาใหเกิดความคุมคา 0 0 0 0 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 4  การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดอยางทั่วถึง และเปนธรรม 1 0.65 100,000 0.08 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 5  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ ใหสะดวก รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ 4 2.58 1,078,000 0.86 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 6  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 43 27.74 36,847,100 29.36 เทศบาลนครนครสวรรค

รวม 51 32.90 38,175,100 30.41

รวม(งบประมาณเทศบาล) 155 100.00 125,520,056 100.00
5
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โครงการ
จํานวน

โครงการที่
ดําเนินการ

 คิดเปน
รอยละ
ของ

โครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

 คิดเปนรอย
ละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่  1  ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่ 2  พัฒนาระบบเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อความมั่นคงของชีวิต ครอบครัว  สังคม 1 25.00 670,000           5.10 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 3  เพิ่มความรูความเขาใจ และปลูกฝงจิตสํานึก ใหตระหนักถึงพิษภัยของ ยาเสพติด ใหแกเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน

1 25.00 20,000             0.15 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 5  สงเสริม  พัฒนา  สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการ

ปองกันและลดปญหามลพิษ

1 25.00 20,000             0.15 เทศบาลนครนครสวรรค

รวม 3 75.00          710,000 5.41

ยุทธศาสตรที่  2  ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางที่  1  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ 1 25.00       12,417,600 94.59 เทศบาลนครนครสวรรค

รวม 1 25.00      12,417,600 94.59

รวม(เงินอุดหนุน) 4 100.00 13,127,600     100.00

รวมทั้งสิ้น 159 100.00 138,647,656   100.00

สวนที่  2

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.2553  เทศบาลนครนครสวรรค (งบเงินอุดหนุน)
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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 พัฒนาศักยภาพดูแล 1. จัดเตรียมขอมูล ผูสูงอายุในเขต 100,000 เขตเทศบาล กลุมงาน

สุขภาพผูสูงอายุ และวางแผน เทศบาล จํานวน สงเสริมสุขภาพ

2. ประสานกับชุมชน 250 คน สํานักการ

และวัด สาธารณสุขฯ

3. จัดอบรมและ

กิจกรรมผูสูงอายุ

4. สรุปผลการดําเนินงาน

5. ติดตาม/ประเมินผล

2 เฝาระวังปองกันและ 1. จัดทํารายละเอียด 67 ชุมชน 100,000 เขตเทศบาล กลุมงาน

ควบคุมโรคติดตอ 2. ขออนุมัติโครงการ ปองกันและ

หรือโรคระบาดตาม 3. ตั้งคณะทํางาน/ ควบคุมโรค

ฤดูกาล ประสานผูเกี่ยวของ ติดตอ

4. ดําเนินการ สํานักการ

5. ติดตาม/ประเมินผล สาธารณสุข ฯ

ที่ โครงการ งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553 เทศบาลนครนครสวรรค

รายละเอยีดของโครงการ
พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553

7



8

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 งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ
พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553

3 พัฒนาสวมสาธารณะ 1. ขออนุมัติโครงการ สวมในที่สาธารณะ 100,000 เขตเทศบาล กลุมงาน

2. ประสานหนวยงาน ในเขตเทศบาล สงเสริมสุขภาพ

ที่เกี่ยวของ ผานมาตรฐาน สํานักการ

3.ประชาสัมพันธ จํานวน 2 แหง สาธารณสุขฯ

4. จัดกิจกรรมตามแผน

5. ติดตาม/ประเมินผล

300,000

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.

1 พัฒนาศักยภาพ 1. จัดเตรียมขอมูล อสม. เดิมในเขต 457,000 ชุมชนในเขต กลุมงาน

อสม. และวางแผน เทศบาล จํานวน เทศบาล สงเสริมสุขภาพ

2. ประสานกับชุมชน 840 คน สํานักการ

และวิทยากร สาธารณสุขฯ

3. ฟนฟูความรู อสม.เดิม

4. ติดตามประเมินผล

5. สรุปผล

2 อบรมอาสาสมัคร 1. จัดเตรียมขอมูล อสม. ใหมในเขต 200,000 ชุมชนในเขต กลุมงาน

สาธารณสุข และวางแผน เทศบาล จํานวน เทศบาล สงเสริมสุขภาพ

2. ประสานกับชุมชน 150 คน สํานักการ

และวิทยากร สาธารณสุขฯ

3. จัดอบรม อสม.ใหม

4. ติดตามประเมินผล

5. สรุปผล

3 วันอาสาสมัคร 1. จัดเตรียมขอมูล ประชาชนจํานวน 150,000 สํานักงาน กลุมงาน

สาธารณสุขแหงชาติ และวางแผน 500 คน เทศบาล สงเสริมสุขภาพ

2. ประสานกับ อสม. สํานักการ

3. จดักิจกรรม สาธารณสุขฯ

4. ติดตามประเมินผล

5. สรุปผล

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อความมั่นคงของชีวิต ครอบครัว  สังคม

พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

9



10

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.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

4 พัฒนางาน 1. ประสานงานกับ ประชาชนในเขต 670,000 ในเขต กลุมงาน

สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชน เทศบาล รวม (งบอุดหนุน) เทศบาล สงเสริมสุขภาพ

2. จัดประชาคม 67 ชุมขน สํานักการ

3. ชุมชนเสนอโครง สาธารณสุขฯ

การขออนุมัติ

4. ดําเนินงาน

5. ติดตามประเมินผล

807,000

670,000

10
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ยทธศาสตรที่ 1 ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่ 3 การเพิ่มความรูความเขาใจ และปลูกฝงจิตสานึกใหตระหนักถงพิษภยของยาเสพติดใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553

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 นกเรยนสงกัด 70,000 โรงเรยนใน งานกิจการนักเรียน

ยาเสพติด 2. ขออนุมัติโครงการ ทน.นว. ชั้น ม.1 สงกัด สานกการศึกษา

3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน  560  คน เทศบาลฯ 

4. จัดการอบรม

5. ติดตามประเมินผล

2 อบรมและรณรงค 1. จัดทารายละเอียด ผเขารบการอบรม          200,000 เขตเทศบาล งานพัฒนา

ปองกันยาเสพติด 2. ขออนุมัติโครงการ และเขารวม ชุมชน

3. ตั้งคณะทํางาน กิจกรรม กองสวัสดิการ

4. จัดการอบรม  / จํานวน 640 คน สงคม

     จัดกิจกรรม

5. ติดตามประเมินผล

3 รณรงคเพอปองกัน 1. จัดทารายละเอียด ผเขารวมโครงการ 20,000 โรงเรยนใน งานกิจการนักเรียน

ยาเสพติดใน 2. ขออนุมัติโครงการ จํานวน 200 คน สงกัด สานกการศึกษา

สถานศึกษา 3. ตั้งคณะทํางาน เทศบาลฯ 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 4. ดการอบรม

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.

1 พัฒนาศักยภาพ 1. ขออนุมัติโครงการ ผูประกอบการ 150,000 เขตเทศบาล สํานักการ

ผูประกอบการจําหนาย 2. ประสานหนวยงาน รานอาหาร,สถาน สาธารณสุขฯ

อาหารในเขตเทศบาล ที่เกี่ยวของ ศึกษา,แผงลอย

และสถานศึกษา 3. วางแผนดําเนินการ จําหนายอาหาร

4. จัดกิจกรรมตามแผน เขารับการอบรม

5. ติดตาม/ประเมินผล จํานวน 450 คน

2 พัฒนาศักยภาพ 1. ขออนุมัติโครงการ ผูประกอบการราน 30,000 เขตเทศบาล สํานักการ

ผูประกอบการสถานที่ 2. ประสานหนวยงาน แตงผมเสริมสวย สาธารณสุขฯ

แตงผมเสริมสวย ที่เกี่ยวของ เขารับการอบรม

3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน 250 คน

4. ดําเนินการอบรม/

จัดกิจกรรมตามแผน

5. ติดตาม/ประเมินผล

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่ 4 เสริมสราง  สนับสนุน ระบบคุมครองผูบริโภคดานสขุภาพใหมีประสิทธิภาพ

พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

12
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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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

3 พัฒนาศักยภาพ 1. ขออนุมัติโครงการ ผูประกอบการและ 30,000 เขตเทศบาล สํานักการ

ผูประกอบการสถานที่ 2. ประสานหนวยงาน ผูดําเนินการใน สาธารณสุขฯ

จําหนายน้ํามัน ที่เกี่ยวของ สถานที่จําหนาย

3. ประชาสัมพันธ น้ํามันเขารับการ

4. จัดกิจกรรมตามแผน อบรม

5. ติดตาม/ประเมินผล  - สถานบริการน้ํามัน

12 แหง

 - รานคาจําหนาย

น้ํามัน 20 แหง

13
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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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

4 โครงการมหกรรม 1.ขออนุมัติโครงการ ออกรานจําหนาย 20,000 สนามกีฬา งานสุขาภิบาล

อาหารและของดี 2. ประสานหนวยงาน อาหาร 70 ราน จังหวัด กลุมงานสงเสริม

เมืองปากน้ําโพ ที่เกี่ยวของ นครสวรรค สิ่งแวดลอม

3. ประชุมชี้แจงรานคา สํานักการ

ที่เขารวมโครงการ สาธารณสุขฯ

4. ดําเนินการจัดงาน

5. ติดตาม/ประเมินผล

14
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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 จายเงินชดเชยคางาน 1. จัดทํารายละเอียด คาชดเชยงาน 4,500,000      เขตเทศบาล สํานักการชาง

สิ่งกอสรางตามสัญญา 2. ขออนุมัติโครงการ กอสรางระบบ

แบบปรับราคาได 3. จัดซื้อ / จัดจาง รวบรวมและ

4. สงมอบ / กอสราง บําบัดน้ําเสีย

5. ติดตามประเมินผล 1 ครั้ง

2 ลดภาวะโลกรอน 1. จัดทํารายละเอียด 1. โรงเรียนในเขต 100,000 เขตเทศบาล งานบริการ

โดยอาศัยมาตรการ ของโครงการ เทศบาลจํานวน รักษาความ

บริหารจัดการดาน 2. ขออนุมัติโครงการ 8 โรงเรียน สะอาด

มูลฝอย 3. ประสานงานหนวย 2. ประชาชนใน สํานักการ

งานที่เกี่ยวของพรอม เขตเทศบาล สาธารณสุข ฯ

กําหนดชวงเวลา จํานวน 1,000

ดําเนินงาน คน

4. จัดกิจกรรมตาม

โครงการ

5. ติดตามและ

ประเมินผลโครงการ

พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2552

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.

พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2552

3 จัดกิจกรรมคาย 1. จัดทํารายละเอียด โรงเรียนในสังกัด 20,000           โรงเรียน ฝายกิจการ

เยาวชน อปท. 2. ขออนุมัติโครงการ เทศบาลฯ ทั้ง  8 สังกัด โรงเรียนและ

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 3. ตั้งคณะทํางาน แหง เทศบาล นักเรียน

4. จัดการอบรม จํานวน120 คน สํานักการศึกษา

5. ติดตามประเมินผล

4 ลดภาวะโลกรอน 1. จัดทํารายละเอียด รณรงคนักเรียน 100,000 เขตเทศบาล งานกิจกรรม

2. ขออนุมัติโครงการ ระดับ ป.6-ม.3 เด็กฯ

3. ตั้งคณะทํางาน โรงเรียนเทศบาลฯ สํานักการ

4. จัดการอบรม 1,250  คน ศึกษา

5. ติดตามประเมินผล

5 คาจัดซื้อเตาเผาศพ 1. จัดทํารายละเอียด 1 แหง       1,990,000 วัดพรหม งานธุรการ

แบบปลอดมลพิษพรอม 2. ขออนุมัติโครงการ จริยาวาส กองสวัสดิการ

ติดตั้ง 3. จัดซื้อ / จัดจาง สังคม

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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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 เงินอาหารกลางวัน 1. จัดทํารายละเอียด นักเรียนในสังกัด 12,417,600    โรงเรียนใน ฝายกิจการ

นักเรียนโรงเรียน 2. ขออนุมัติโครงการ เทศบาลฯ 8 แหง สังกัด โรงเรียนและ

สังกัดเทศบาล 3. ตั้งคณะทํางาน ประถม 40% เทศบาลทั้ง นักเรียน

(เงินอุดหนุน) 4. ดําเนินงานโครงการ ระดับมัธยม 100%  8 แหง สํานัการศึกษา

5. ติดตามประเมินผล

2 สงเสริมโรงเรียน 1. จัดทํารายละเอียด นักเรียนในสังกัด 1,286,800      โรงเรียนใน ฝายกิจการ

ในสังกัดเทศบาลฯสู 2. ขออนุมัติโครงการ ร.ร.เทศบาลฯ สังกัด โรงเรียนและ

สังคมแหงการเรียนรู 3. ตั้งคณะทํางาน 6,913  คน เทศบาลทั้ง นักเรียน

4. ดําเนินงานโครงการ  8 แหง สํานัการศึกษา

5. ติดตามประเมินผล

3 อบรมครูเพื่อพัฒนา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวนผูเขารับ 1,500,000 เขตเทศบาล หนวย

ความเปนมืออาชีพ 2. ขออนุมัติโครงการ การอบรม 400 ศึกษานิเทศก

3. ตั้งคณะทํางาน คน สํานัการศึกษา

4. จัดการอบรม

5. ติดตามประเมินผล

4 ปฐมนิเทศ 1. ขออนุมัติโครงการ จํานวน 1 ครั้ง 60,000 โรงเรียนใน หนวย

ผูปกครองนักเรียน 2. วางแผนดําเนินการ จํานวน 700 คน สังกัด ศึกษานิเทศก

3. ประชุมกรรมการ เทศบาลทั้ง สํานัการศึกษา

4. จัดอบรมคุณธรรม  8 แหง

5. สรุปรายงานผล

พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

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.

พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2552

5 คุณธรรมนําความรู 1. ขออนุมัติโครงการ ระดับชั้น ม.1 200,000 เขตเทศบาล หนวย

เสริมสรางปรัชญา 2. วางแผนดําเนินการ จํานวน 200 คน  8 แหง ศึกษานิเทศก

เศรษฐกิจพอเพียง 3. ประชุมกรรมการ สํานัการศึกษา

4. จัดอบรมคุณธรรม

5. สรุปรายงานผล

6 ประเมินคุณภาพ 1. จัดทํารายละเอียด นักเรียนในสังกัด 40,000 เขตเทศบาล หนวย

การศึกษาภายใน 2. เสนอโครงการ เทศบาลฯ 8 แหง  8 แหง ศึกษานิเทศก

สถานศึกษา 3. ตั้งคณะทํางาน และผานเกณฑ สํานักการศึกษา

4. วิเคราะห มาตรฐานรอยละ 

5. ติดตามประเมินผล 80 (24 มาตรฐาน)

7 จัดหาหนังสือเรียนและ 1. ขออนุมัติโครงการ นักเรียนทุกคน 2,500,000 เขตเทศบาล หนวย

อุปกรณการเรียน 2. แตงตั้งกรรมการ จํานวน 6,913 คน  8 แหง ศึกษานิเทศก

ใหนักเรียนระดับ 3. ดําเนินการจัดซื้อ สํานักการศึกษา

อนุบาลศึกษา / 4. มอบใหนักเรียน

ประถม /มัธยมศึกษา 5. ติดตามประเมินผล

8 แขงขันคนเกง ระดับ 1. จัดทํารายละเอียด นักเรียนทุกระดับ 100,000 เขตเทศบาล หนวยสํานัก

เทศบาลกลุมการศึกษา 2. เสนอโครงการ จํานวน 360 คน  8 แหง ศึกษานิเทศก

ทองถิ่นที่ 7 3. ดําเนินการเขารวม สํานักการศึกษา

และระดับประเทศ 4. ดําเนินการโครงการ

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.

พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2552

9 สัมมนาคณะกรรมการ 1. จัดทํารายละเอียด คณะกรรมการ          600,000 เทศบาลนคร ฝายกิจการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ขออนุมัติโครงการ การศึกษาโรงเรียน นครสวรรค โรงเรียนและ

โรงเรียนสังกัด 3. ตั้งคณะทํางาน เทศบาลฯ นักเรียน

เทศบาลฯ 4. ดําเนินการ จํานวน 160 คน 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.2552 พ.ศ.2553

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 จัดประกวด 1,200,000 1. เทศบาล หนวย

การศึกษาระดับ 2. เสนอโครงการ โครงการวิชาการ เมืองอตรดิตถ ศึกษานเทศก

ทองถิ่น ระดับกลม 3. ตั้งคณะทํางานทองที่ ของคร/นกเรยน จัดนทรรศการ สํานกการศึกษา

การศึกษาทองถิ่น 4. ตั้งคณะทํางานประเทศ โรงเรียนเทศบาล ระดบกลุมการ

ท 7 , 8 และ 5. ติดตามประเมินผล จํานวน 3 ครง ศกษาทองถ

ระดับประเทศ ที่ 7 - 8

2. กรมสง

เสรมการ

ปกครองสวน

ทองถิ่นจัด

นทรรศาการฯ

ระดับประเทศ

2 จัดทาเอกสารเผยแพร 1. จัดทารายละเอียด ปละ 2 ครงๆละ 40,000 โรงเรยน หนวย

ขาวสารทางวิชาการ 2. เสนอโครงการ 300 ฉบับ สงกด ศกษานเทศก

3. ดําเนินการจัดทาปาย เทศบาล สานกการศึกษา

4.ติดตามประเมินผล
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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 กลุมโรงเรียน 2,000,000 โรงเรียน งานกีฬาและ

กีฬากรีฑา และดนตรีสู 2.ประชุม/แตงตั้ง เทศบาลฯ 8 แหง สังกัด นันทนาการ

ความเปนเลิศ เจาหนาที่ดําเนินการ ทุกระดับ เทศบาล

 - กีฬากลุมโรงเรียน ประสานงานผูเกี่ยวของ จํานวน 3 ครั้ง

 - กีฬาระดับภาคเหนือ 3.จัดซื้อ-จัดจาง

 - กีฬาระดับประเทศ 4.จัดการแขงขัน และ

เขารวมแขงขัน

5.สรุปผล/ประเมินผล

2 แขงขันกีฬาอนุบาลใน 1.ขออนุมัติโครงการ โรงเรียนอนุบาล 300,000 เขตเทศบาล งานกีฬาและ

เขตเทศบาลฯ 2.ประชุม/แตงตั้ง ในเขตทน.นว. นันทนาการ

เจาหนาที่ดําเนินการ ทุกระดับชั้น

ประสานงานผูเกี่ยวของ 1 ครั้ง

3.จัดซื้อ-จัดจาง

4.จัดการแขงขัน

5.สรุปผล/ประเมินผล

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
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.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

3 สงเสริมการแขงขัน 1. จัดทํารายละเอียด จัดแขงขันโรงเรียน 2,000,000 สํานักงาน งานกิจกรรม

กีฬาในเขตเทศบาลฯ 2. ขออนุมัติโครงการ ในเขตเทศบาล เทศบาลฯ เด็กฯ

3. ตั้งคณะทํางาน 8 แหง และโรงเรียน

4. จัดกิจกรรม สังกัดเทศบาล

5. ติดตามประเมินผล ทั้ง 8 โรงเรียน

4 วันเด็กแหงชาติ 1. จัดทํารายละเอียด นักเรียนโรงเรียน 500,000 สํานักงาน งานกิจกรรม

2. ขออนุมัติโครงการ เทศบาลฯจํานวน เทศบาลฯ เด็กฯ

3. ตั้งคณะทํางาน 1 ครั้ง และโรงเรียน

4. จัดกิจกรรม สังกัดเทศบาล

5. ติดตามประเมินผล ทั้ง 8 โรงเรียน

5 ดนตรีเพื่อประชาชน 1. จัดทํารายละเอียด แสดงดนตรี 100,000 เวทีลาน งานกิจกรรม

2. ขออนุมัติโครงการ ประกวด ดนตรีอุทยาน เด็กฯ

3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน 1 ครั้ง สวรรค

4. จัดกิจกรรม

5. ติดตามประเมินผล

6 เงินสนับสนุนเจาภาพ 1. จัดทํารายละเอียด คาชวยเหลือเจา 40,000 เพชรบูรณ งานกิจกรรม

ในการแขงขันกีฬา 2. ขออนุมัติโครงการ ภาพในการแขงขัน เด็กฯ

นักเรียน อปท. 3. ตั้งคณะทํางาน กีฬา จํานวน 1 ครั้ง

รอบคัดเลือก 4. จัดกิจกรรม

ระดับภาคเหนือ 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.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

7 สนับสนุนการจัดการ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 6,000,000 เขตเทศบาล งานกีฬาและ

แขงขันกีฬา 2. ขออนุมัติโครงการ ผูเขารวม นันทนาการ

 และการออกกําลังกาย 3. ตั้งคณะทํางาน โครงการ

 จ.นครสวรรค 4. จัดแขงขันกีฬา 10,000 คน

- กีฬาฟุตบอล 5. ติดตามประเมินผล

- กีฬาอุทยานสวรรค 

- กีฬาขามป

- กีฬายกน้ําหนัก

- กีฬาตะกรอ

- วิ่งวายน้ํา

- แบดมินตัน

- บาสเก็ตบอล

- สนุกเกอร

8 ชุมชนสัมพันธในเขต 1. จัดทํารายละเอียด เด็ก เยาวชน       1,500,000 เขตเทศบาล งานพัฒนา

เทศบาล ฯ 2. ขออนุมัติโครงการ และประชาชน ชุมชน

3. ตั้งคณะทํางาน เขารวมกิจกรรม กองสวัสดิการ

4. จัดแขงขันกีฬา จํานวน 5,500 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 1วัน 9 มงคลตนน้ํา 1. ขออนุมัติดําเนินการ ประชาชนใน 160,000 เขตเทศบาล งานสงเสริม

เจาพระยา 2. ประสานผูเกี่ยวของ เขตเทศบาลฯ การทองเที่ยว

ดําเนินการ/เตรียมสถานที่ 1 ครั้ง

3. ประชาสัมพันธ

4. ดําเนินโครงการ

5. ประเมินผล

2 ถนนคนเดิน 1. ขออนุมัติดําเนินการ จํานวน 6 ครั้ง 300,000 เขตเทศบาล งานสงเสริม

2. ประสานผูเกี่ยวของ การทองเที่ยว

ดําเนินการ/เตรียมสถานที่

3. ประชาสัมพันธ

4. ดําเนินโครงการ

5. ประเมินผล

3 จัดงานวันครู 1. จัดทํารายละเอียด พนักงานครู 50,000           เทศบาลนคร ฝายกิจการ

2. ขออนุมัติโครงการ บุคลากรทางการ นครสวรรค โรงเรียนและ

3. ตั้งคณะทํางาน ศึกษา นักเรียน

4. ดําเนินการ จํานวน 400 คน สํานักการศึกษา

5. ติดตามประเมินผล

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ
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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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

4 สนับสนุน สงเสริม งาน 1. จัดทํารายละเอียด สงเสริมการจัด 1,000,000 เขตเทศบาล ฝายสงเสริม

รัฐพิธี ราชพิธี และงาน 2. ขออนุมัติโครงการ งานพิธีตางๆ ศาสนาและ

ประเพณีทองถิ่น 3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน 6 กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม

4. ดําเนินการ สํานักการศึกษา

5. ติดตามประเมินผล

5 อบรมลูกเสือจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผูเขารวมโครงการ 100,000 โรงเรียนสังกัด งานกิจการนักเรียน

2. ขออนุมัติโครงการ จํานวน  160  คน เทศบาลฯ สํานักการศึกษา

3. ตั้งคณะทํางาน

4. จัดการอบรม

5. ติดตามประเมินผล

6 ชุมนุมลูกเสือทองถิ่น 1. จัดทํารายละเอียด ผูเขารวมโครงการ 100,000 โรงเรียนสังกัด งานกิจการนักเรียน

แหงชาติ 2. ขออนุมัติโครงการ จํานวน  25  คน เทศบาลฯ สํานักการศึกษา

3. ตั้งคณะทํางาน

4. จัดกิจกรรม

5. ติดตามประเมินผล

7 สงเสริมกิจกรรมชุมชน 1. จัดทํารายละเอียด เด็ก เยาวชน และ       2,000,000 เขตเทศบาล งานพัฒนา

2. ขออนุมัติโครงการ ประชาชนเขา ชุมชน

3. ตั้งคณะทํางาน รวมกิจกรรม กองสวัสดิการ

4. ดําเนินการ จํานวน 17,000 สังคม

5. ติดตามประเมินผล คน
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26

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 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

8 อบรมจริยธรรม 1. จัดทํารายละเอียด ผูเขารับการ          120,000 เขตเทศบาล งานพัฒนาชุมชน

ในชุมชน 2. ขออนุมัติโครงการ ฝกอบรม 448 กองสวัสดิการ

3. ตั้งคณะทํางาน คน / ป สังคม

4. จัดการอบรม

5. ติดตามประเมินผล
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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 สงเสริมการเรียนรู 1. จัดทํารายละเอียด จัดกิจกรรมอยาง 20,000 เขตเทศบาล ฝายการศึกษา

สําหรับเด็กนอกระบบ 2. ขออนุมัติโครงการ นอย 2 กิจกรรม และพื้นที่ใกล นอกระบบฯ  

3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน 50 คน เคียง สํานักการศึกษา

4. จัดกิจกรรม

5. ติดตามประเมินผล

2 สงเสริมกิจกรรมเด็กและ 1. จัดทํารายละเอียด เด็กและเยาวชน          450,000 เขตเทศบาล งานสวัสดิการ

เยาวชนในเขตเทศบาล ฯ 2. ขออนุมัติโครงการ ในเขตเทศบาลฯ เด็กและเยาวชน

3. ตั้งคณะทํางาน เขารวมกิจกรรม กองสวัสดิการ

4. ดําเนินการ จํานวนปละ 1,000 สังคม

5. ติดตามประเมินผล คน

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ
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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 จํานวนผูที่เขารับ          250,000 เขตเทศบาล งานพัฒนา

2. ขออนุมัติโครงการ การฝกอบรม ชุมชน

3. ตั้งคณะทํางาน 100 คน กองสวัสดิการ

4. จัดการอบรม สังคม

5. ติดตามประเมินผล

2 สงเสริมผลิตภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จัดศูนยจําหนาย          500,000 เขตเทศบาล งานพัฒนา

ลานคาชุมชน หนึ่ง 2. ขออนุมัติโครงการ สินคาใหกับ ชุมชน

ชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ 3. ตั้งคณะทํางาน ประชาชน กองสวัสดิการ

4. ดําเนินการ จํานวน 1 ครั้ง สังคม

5. ติดตามประเมินผล

3 อบรมคณะกรรมการ 1. จัดทํารายละเอียด จัดการอบรม            30,000 เขตเทศบาล งานพัฒนา

และสมาชิกกลุม 2. ขออนุมัติโครงการ 1 ครั้ง จํานวน ชุมชน

ออมทรัพย 3. ตั้งคณะทํางาน 335 คน กองสวัสดิการ

4. จัดการอบรม สังคม

5. ติดตามประเมินผล

4 แกไขปญหาความ 1. จัดทํารายละเอียด ประชาชนไดรับ       1,000,000 เขตเทศบาล งานพัฒนา

ยากจนในเขต 2. ขออนุมัติโครงการ ความชวยเหลือ ชุมชน

เทศบาลฯ 3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน 300 คน กองสวัสดิการ

4. ดําเนินการ สังคม

5. ติดตามประเมินผล

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ
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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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

5 พัฒนาชุมชนประชาชน 1. จัดทํารายละเอียด ประชาชนเขารับ          300,000 เขตเทศบาล งานชุมชนเมือง

อยูดีมีสุขตามแนวทาง 2. ขออนุมัติโครงการ การอบรมและ กองสวัสดิการ

ปรัชญาเศรษฐกิจ 3. ตั้งคณะทํางาน รวมกิจกรรม สังคม

พอเพียง 4. จัดการอบรม / จํานวน 350 คน

กิจกรรม

5. ติดตามประเมินผล
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30

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 67 ชุมชน          450,000 เขตเทศบาล งานพัฒนา

2. ขออนุมัติโครงการ ชุมชน

3. ตั้งคณะทํางาน กองสวัสดิการ

4. บริการประชาชน สังคม

5. ติดตามประเมินผล

2 ประกวดชุมชนพัฒนา 1. จัดทํารายละเอียด 67 ชุมชน          200,000 เขตเทศบาล งานชุมชนเมือง

ดีเดนและคัดเลือก 2. ขออนุมัติโครงการ กองสวัสดิการ

กรรมการบริหาร 3. ตั้งคณะทํางาน สังคม

ชุมชนตัวอยาง และ 4. จัดพิธีมอบรางวัล

คณะกรรมการพัฒนา 5. ติดตามประเมินผล

สตรีชุมชนดีเดน

3 สํารวจ จปฐ. ชุมชนใน 1. จัดทํารายละเอียด ทราบขอมูล          250,000 เขตเทศบาล งานชุมชนเมือง

เขตเทศบาลฯ 2. ขออนุมัติโครงการ พื้นฐานของชุมชน กองสวัสดิการ

3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน 67 ชุมชน สังคม

4. จัดเก็บขอมูล

5. ติดตามประเมินผล

4 อบรมสัมมนา 1. จดัทํารายละเอียด ผูเขารับการ            20,000 เขตเทศบาล งานฌาปนกิจ

คณะกรรมการ 2. ขออนุมัติโครงการ อบรม/ประชุม สงเคราะห

เจาหนาที่ และสมาชิก 3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน 100 คน กองสวัสดิการ

ฌาปนกิจ 4. จัดการอบรม สังคม

5. ติดตามประเมินผล

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ
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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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

5 เยี่ยมบานผูดอย 1. จัดทํารายละเอียด ผูพิการ จํานวน          300,000 เขตเทศบาล งานสังคม

โอกาส 2. ขออนุมัติโครงการ 250 ราย สงเคราะห

3. ตั้งคณะทํางาน กองสวัสดิการ

4. ดําเนินการ สังคม

5. ติดตามประเมินผล
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ยทธศาสตรที่ 3 ดานสวัสดิการสงคมและชุมชน

แนวทางที่ 3 เสรมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553

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 ประชาชนใน          130,000 เขตเทศบาล งานสังคม

2. ขออนุมัติโครงการ ชุมชน จํานวน สงเคราะห

3. ตั้งคณะทํางาน 200 ครอบครว กองสวสดการ

4. จัดการอบรม ทั้งเด็กเยาวชน สงคม

5. ติดตามประเมินผล และผูใหญ

2 ฝกอบรมจัดตั้งและ 1. จัดทารายละเอียด ผเขารบการ          500,000 เขตเทศบาล งานพัฒนา

ทบทวนลูกเสอ 2. ขออนุมัติโครงการ อบรมและ ชุมชน

ชาวบาน 3. ตั้งคณะทํางาน ทบทวน จํานวน กองสวัสดิการ

4. จัดการอบรม 325 คน สงคม

5. ติดตามประเมินผล
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ยทธศาสตรที่ 3 ดานสวัสดิการสงคมและชุมชน

แนวทางที่ 4 สงเคราะหผดอยโอกาสทางสังคม และผูประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553

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 จํานวน 1,020 คน          328,000 เขตเทศบาล งานสังคม

ในเขตเทศบาล ฯ 2. ขออนุมัติโครงการ สงเคราะห

3. ตั้งคณะทํางาน กองสวัสดิการ

4. ดําเนนการ สงคม

5. ติดตามประเมินผล

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

2. ขออนุมัติโครงการ เทศบาลที่ประสบ สงเคราะห

3. ตั้งคณะทํางาน ภยพบติตางๆ กองสวัสดิการ

4. ดําเนนการ 67 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 ผูเขารับการ          300,000 เขตเทศบาล งานพัฒนา

คณะกรรมการพัฒนา 2. ขออนุมัติโครงการ อบรม/กิจกรรม ชุมชน

สตรีและสมาชิกชมุชน 3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน 603 คน กองสวัสดิการ

4. จัดการอบรม/ สังคม

กิจกรรม

5. ติดตามประเมินผล

2 อบรมสัมมนา 1. จัดทํารายละเอียด ผูเขารับการ          300,000 เขตเทศบาล งานพัฒนา

คณะกรรมการบริหาร 2. ขออนุมัติโครงการ อบรม/กิจกรรม ชุมชน

ชุมชน อนุกรรมการ 3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน 670 คน กองสวัสดิการ

ที่ปรึกษาและสมาชิก 4. จัดการอบรม/ สังคม

ชุมชน กิจกรรม

5. ติดตามประเมินผล

3 สงเสริมการมีสวนรวม 1. จัดทํารายละเอียด สรางกระบวน          300,000 เขตเทศบาล งานชุมชนเมือง

ขององคกรชุมชนใน 2. ขออนุมัติโครงการ การเรียนรูรวมกัน กองสวัสดิการ

เขตเทศบาล ฯ 3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน 670 คน สังคม

4. จัดการอบรม/

กิจกรรม

5. ติดตามประเมินผล

พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

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.

พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.2552

4 สภาเด็กและเยาวชน 1. จัดทํา/ขออนุมัติ ประชุมสภาฯ          200,000 เขตเทศบาล งานสวัสดิการ

ในเขตเทศบาล ฯ 2. ตั้งคณะทํางาน สามัญประจําป เด็กและเยาวชน

3. ประชุมสภาเด็กฯ 1 ครั้ง / ป กองสวัสดิการ

สามัญประจําป 1 ครั้ง สังคม

และประชุมวิสามัญ

4. จัดตั้งสภาเด็กเพิ่มเติม

5. ติดตามประเมินผล

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

6 แหลงเรียนรูในชุมชน 1. จัดทํารายละเอียด พัฒนาแหลงเรียน          200,000 เขตเทศบาล งานสวัสดิการ

2. ขออนุมัติโครงการ รูที่ดําเนินการจัด เด็กและเยาวชน

3. ตั้งคณะทํางาน ตั้งแลว 4 แหง กองสวัสดิการ

4. จัดตั้งแหลงเรียนรู ฯ และจัดตั้งแหลง สังคม

5. ติดตามประเมินผล เรียนรูเพิ่มเติม

จํานวน 2 แหง
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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 จัดซื้อ / จายคา          543,156 เขตเทศบาล สํานักการชาง

ที่ดินและสิ่งกอสราง 2. ขออนุมัติโครงการ ทดแทนที่ดิน

3. จัดซื้อ / จัดจาง และสิ่งกอสราง

4. สงมอบ / กอสราง 4 ราย

5. ติดตามประเมินผล

2 กอสรางทางเทาใน 1. จัดทํารายละเอียด ทางเทา พื้นที่รวม       1,900,000 เขตเทศบาล สํานักการชาง

เขตเทศบาล 2. ขออนุมัติโครงการ 2,000  ตร.ม. 

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

3 ยกระดับสายสงไฟฟา 1. จัดทํารายละเอียด จายเปนคา       2,000,000 เขตเทศบาล สํานักการชาง

ถนนสาธารณประโยชน 2. ขออนุมัติโครงการ ยกระดับสายสง

แยกถนนไกรลาศ 3. จัดซื้อ / จัดจาง ไฟฟา ฯ จํานวน

4. สงมอบ / กอสราง 1 จุด

5. ติดตามประเมินผล

4 กอสรางผิวจราจร คสล. 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา       2,100,000 ชุมชนจําลอง สํานักการชาง

พรอมทอระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร วิทยพัฒนา

ถนนขางชุมชนจําลอง 3. จัดซื้อ / จัดจาง กวาง 3-6 เมตร

วิทยพัฒนา 4. สงมอบ / กอสราง ยาว 275 เมตร

5. ติดตามประเมินผล

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ
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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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

5 กอสรางผิวจราจรถนน 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา          500,000 ถนนสวรรควิถี สํานักการชาง

สวรรควิถี  68 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร 68

3. จัดซื้อ / จัดจาง กวาง 5 เมตร

4. สงมอบ / กอสราง ยาว 115 ม.

5. ติดตามประเมินผล

6 กอสรางผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา          950,000 ถนนขางโรง- สํานักการชาง

พรอมทอระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร เรียนเทคโน-

ถนนสาธารณะซอย 3. จัดซื้อ / จัดจาง กวาง 4 เมตร ภาคเหนือ

ขางโรงเรียนเทคโน 4. สงมอบ / กอสราง ยาว 142 เมตร

ภาคเหนือ 5. ติดตามประเมินผล

7 กอสรางผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา          740,000 แยกถนนขาง สํานักการชาง

พรอมทอระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร สํานักงาน

แยกถนนขางสํานัก 3. จัดซื้อ / จัดจาง กวาง 6 เมตร ที่ดินบาน

งานพัฒนาที่ดินขาง 4. สงมอบ / กอสราง ยาว 100 เมตร เลขที่168/15

บานเลขที่ 168/15 5. ติดตามประเมินผล

8 กอสรางผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา          350,000 แยกถนนขาง สํานักการชาง

พรอมทอระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร สํานักงาน

แยกถนนขางสํานัก 3. จัดซื้อ / จัดจาง กวาง 4 เมตร ที่ดินบาน

งานพัฒนาที่ดินขาง 4. สงมอบ / กอสราง ยาว 45 เมตร เลขที่ 72/44

บานเลขที่ 72/44 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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

9 กอสรางผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา       1,860,000 ซอยปาน สํานักการชาง

พรอมทอระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร กวาง พลอย 5

ซอยปานพลอย 5 3. จัดซื้อ / จัดจาง 4-5 เมตร ยาว

4. สงมอบ / กอสราง 280 เมตร

5. ติดตามประเมินผล

10 กอสรางผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา       1,200,000 บริเวณสี่แยก สํานักการชาง

ถนนสวรรควิถีระหวาง 2. ขออนุมัติโครงการ 0.20 เมตร สันคู

รอยตอถนน คสล. 3. จัดซื้อ / จัดจาง กวาง 11-12 ม.

บริเวณสี่แยกสันคู 4. สงมอบ / กอสราง ยาว 125 เมตร

5. ติดตามประเมินผล

11 กอสรางผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา          180,000 ถนนสาธารณะ สํานักการชาง

ถนนสาธารณะชุมชน 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร กวาง ชุมชนฟาใหม

ฟาใหมทางเขา 3. จัดซื้อ / จัดจาง 4.00 เมตร ยาว ทางเขา ม.

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4. สงมอบ / กอสราง 180 เมตร ราชภัฎ

นครสวรรค 5. ติดตามประเมินผล นครสวรรค

12 กอสรางผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา          630,000 ถนนอัมรินทร สํานักการชาง

พรอมทอระบายน้ํา ซอย 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร กวาง 

แยกจากถนนอัมรินทร 3. จัดซื้อ / จัดจาง 3.50 เมตร ยาว 

(ตรงขามอาคารพัสดุ 4. สงมอบ / กอสราง 100 เมตร 

สวนชางสุขาภิบาล) 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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

13 กอสรางผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา          800,000 ถนนมาตุลี 33 สํานักการชาง

พรอมทอระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร กวาง

ถนนมาตุลี 33 3. จัดซื้อ / จัดจาง 5.5 เมตร ยาว

4. สงมอบ / กอสราง 110 เมตร

5. ติดตามประเมินผล

14 กอสรางผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา          570,000 ชุมชนหลวง สํานักการชาง

พรอมทอระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร กวาง ปูทาวสาย 1

ถนนภายในชุมชน 3. จัดซื้อ / จัดจาง 3.0 เมตร ยาว

หลวงปูทาวสาย 1 4. สงมอบ / กอสราง 100 เมตร

5. ติดตามประเมินผล

15 กอสรางผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา          620,000 ชุมชนหลวง สํานักการชาง

พรอมทอระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร กวาง ปูทาวสาย 2

ถนนภายในชุมชน 3. จัดซื้อ / จัดจาง 3 เมตร ยาว

หลวงปูทาวสาย 2 4. สงมอบ / กอสราง 100 เมตร

5. ติดตามประเมินผล

16 กอสรางผิวจราจร 1. จดัทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา          980,000 ขางราน สํานักการชาง

พรอมทอระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ 0.2 เมตร กวาง   ขาวตมใกลรุง

ถนนสาธารณประโยชน 3. จัดซื้อ / จัดจาง 3.5 เมตร ยาว 

ขางรานขาวตมใกลรุง 4. สงมอบ / กอสราง 115 เมตร

5. ติดตามประเมินผล
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ยทธศาสตรที่ 4 ดานพัฒนากายภาพเมือง

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการจราจร

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553

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 กอสรางผวจราจร 1. จัดทารายละเอียด ผวจราจร หนา 8,500,000      ปอมหนึ่งถึง  สานกการชาง

ตามแนวถนนริมเขอน 2. ขออนุมัติโครงการ 0.20 เมตร กวาง โรงน้ําแข็ง

พรอมปรับปรงภมิทศน 3. จัดซื้อ / จัดจาง 10.50 เมตร 

จากปอมหนึ่งถึง 4. สงมอบ / กอสราง พรอมทางเทา  

โรงน้ําแข็ง 5. ติดตามประเมินผล 600 เมตร

2 ติดตั้งปายชื่อถนน 1. จัดทารายละเอียด ปายชื่อถนนไม       1,930,000 เขตเทศบาล สํานกการชาง

และทางแยกภายใน 2. ขออนุมัติโครงการ นอยกวา 100

เขตเทศบาล ฯ 3. จัดซื้อ / จัดจาง ปาย

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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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 1,199,000 บริเวณทาง สํานักการประปา

ทางแยกรานโกยี 2. ขออนุมัติโครงการ ตอดวยแหวนยาง แยกรานโก

ผานโรงพยาบาล 3. จัดซื้อ / จัดจาง ความยาวประมาณ ยีผานโรง

ปากน้ําโพถึงถนน 4. สงมอบ / กอสราง 390 ม. ชั้นคุณภาพ พยาบาล

สวรรควิถี 5. ติดตามประเมินผล 8.5 ขนาดเสนผาน ปากน้ําโพ

ศูนยกลาง 300 มม. ถึงถนน

พรอมประสานทอ สวรรควิถี

ใหกับผูใชน้ํา

2 วางทอเมนประปา 1. จัดทํารายละเอียด ใชทอ PVC ขนาด 611,000 ถนนวิศิษฐ สํานักการประปา

ถนนวิศิษฐสวรรค 2. ขออนุมัติโครงการ เสนผาศูนยกลาง  สวรรค

3. จัดซื้อ / จัดจาง 100 มม.ชั้นคุณภาพ

4. สงมอบ / กอสราง 13.5 ชนิดตอดวย

5. ติดตามประเมินผล แหวนยางฝงซาย

และฝงขวารวมยาว

ประมาณ 480 ม. 

พรอมประสานทอ

ใหกับผูใชน้ําเดิม

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ
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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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

3 วางทอเมนประปา 1. จัดทํารายละเอียด ใชทอ PVC ขนาด 1,980,000 ถนนจักร สํานักการประปา

ถนนจักรวาลทาง 2. ขออนุมัติโครงการ เสนผาศูนยกลาง วาลทาง

แยกโรงแรมเอ็นเอสซี 3. จัดซื้อ / จัดจาง 250 มม.ชนิดตอดวย แยกโรง-

ถึงหนาศูนยฝกอบรม 4. สงมอบ / กอสราง แหวนยางยาว1,000 ม. แรม เอ็น

ตํารวจภูธรภาค 6 5. ติดตามประเมินผล ชนิดคุณภาพ 8.5 และ เอส ซี ถึง

ทอ PVC ขนาดเสนผา หนาศูนย

ศูนยกลาง 200 มม. ฝกอบรม

ชนิดคุณภาพ 8.5 ตอ ตํารวจภูธร

ดวยแหวนยางยาว ภาค 6

620 ม. 

4 เครื่องตรวจวัดคุณ - 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด 620,000 เขตเทศบาล สํานักการประปา

ภาพน้ําพรอมติดตั้ง 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

5 ติดตั้งเครื่องวัดอัตรา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด 170,000 เขตเทศบาล สํานักการประปา

การไหลของน้ํา 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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

6 กอสรางแทนน้ําดื่ม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 10 จุด 700,000 เขตเทศบาล สํานักการประปา

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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ยทธศาสตรที่ 4 ดานพัฒนากายภาพเมือง

แนวทางที่ 5 ปรบปรงและเพิ่มประสิทธภาพระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553

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 กอสรางสถานสบน้ําฝน 1. จัดทารายละเอียด บอสบ คสล.       1,800,000 บรเวณศูนย สานกการชาง

บรเวณศูนยทารถ 2. ขออนุมัติโครงการ พรอมติดตั้ง ทารถ

3. จัดซื้อ / จัดจาง เครองสบน้ําแบบ

4. สงมอบ / กอสราง จุม จํานวน 2 จุด

5. ติดตามประเมินผล

2 กอสรางระบบระบายน้ํา 1. จัดทารายละเอียด ทอระบายน้ํา       1,650,000 ถนนผังเมือง สานกการชาง

ถนนผังเมืองสาย ก 2. ขออนุมัติโครงการ ขนาดเสนผา สาย 

3. จัดซื้อ / จัดจาง ศูนยกลาง 1 ม.

4. สงมอบ / กอสราง พรอมบอพัก ยาว

5. ติดตามประเมินผล 200 เมตร

3 กอสรางสถานสบน้ํา 1. จัดทารายละเอียด บอสบน้ํา คสล.       1,800,000 หนองผกตบ สานกการชาง

หนองผกตบ 2. ขออนุมัติโครงการ พรอมระบบติด

3. จัดซื้อ / จัดจาง ตั้งเครองสบน้ํา

4. สงมอบ / กอสราง จํานวน 2 จุด

5. ติดตามประเมินผล
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45

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 100,000         เขตเทศบาล งานธุรการ

(ตามนโยบาย 2. ประสานผูเกี่ยวของ  สํานักปลัดฯ

กระทรวงมหาดไทย) 3. จัดซื้อจัดจาง  

4.จัดกิจกรรม

5. สรุปผลการจัด

กิจกรรม

2 อุดหนุนหนวยงานของ 1. ขอรับเงินอุดหนุน หนวยงานของ 2,000,000      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 1 ครั้ง 70,000           เขตเทศบาล งานการเจาหนาที่

ของผูรับบริการ 2. ดําเนินการเก็บขอมูล สํานักปลัดฯ

3. สรุปผลการเก็บขอมูล

4. สงผลการเก็บขอมูล

5.ติดตามประเมินผล

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ
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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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

4 อุดหนุนโครงการอนุรักษ 1.ทําเรื่องขอตั้งงบฯ จํานวน 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 3 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

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 ฝกอบรมและฝกทบทวน

อปพร.และทัศนศึกษา 1.ขออนุมัติโครงการตอ ฝกอบรม อปพร. 400,000         เขตเทศบาล งานปองกัน ฯ 

ดูงาน ผอ.ศูนย อปพร. ใหมและทบทวน สํานักปลัด ฯ

จังหวัด ( ผวจ.) อปพร.ที่ผานการ

2.จัดซื้อ / จัดจาง ฝกอบรมแลว

ประสานหนวยงาน จํานวน 80

ภายนอก/ในที่เกี่ยวของ  - 100 คน

3.ดําเนินกิจกรรม

4. มอบบัตร/วุฒิบัตร

และชุดฝก ผูผานการ

 ฝกอบรม

 5.สรุปและประเมินผล

ฝกทบทวน อปพร. 1.ขออนุมัติโครงการ ฝกทบทวน อปพร.

2.จัดซื้อ / จัดจาง ที่ผานการฝก

3.ประสานงานหนวย อบรมไปแลว 

งานที่เกี่ยวของ จํานวนประมาณ

4.ดําเนินกิจกรรม 80 - 100 คน

5.สรุปและประเมินผล

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ
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48

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 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

2 ฝกซอมแผนปองกันภัย 1.ขออนุมัติโครงการ จํานวน 1 ครั้ง 30,000           เขตเทศบาล งานปองกัน ฯ 

ฝายพลเรือน 2.จัดซื้อ / จัดจาง สํานักปลัด ฯ

3.ประสานงานหนวย

งานที่เกี่ยวของ

4.ดําเนินกิจกรรม

5.สรุปและประเมินผล

3 สัปดาหปองกันอัคคีภัย 1.ขออนุมัติโครงการ 67 ชุมชน 50,000           เขตเทศบาล งานปองกัน ฯ 

2.จัดซื้อ / จัดจาง สํานักปลัด ฯ

3.ตั้งคณะทํางาน

4.ดําเนินกิจกรรม

5.สรุปและประเมินผล

4 รณรงคปองกัน 1.ขออนุมัติโครงการ จํานวน 1 ครั้ง 50,000           เขตเทศบาล งานปองกัน ฯ 

สาธารณภัย 2.จัดซื้อ / จัดจาง  สํานักปลัด ฯ

3.ตั้งคณะทํางาน

4.ดําเนินกิจกรรม

5.สรุปและประเมินผล

5 ตรวจรวมเพื่อ 1.ขออนุมัติโครงการ อุปกรณ จํานวน 30,000           เขตเทศบาล งานปองกัน ฯ 

ความปลอดภัย 2.จัดซื้อ / จัดจาง 1 ชุด สํานักปลัด ฯ

3.ประสานงานหนวย
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49

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 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

งานที่เกี่ยวของ

4.ดําเนินกิจกรรม

5.สรุปและประเมินผล

6 เยาวชนปองกัน 1.ขออนุมัติโครงการ ฝกอบรมยุวชน 60,000           เขตเทศบาล งานปองกัน ฯ 

สาธารณภัยหรือภัย 2.จัดซื้อ / จัดจาง ที่เปนนักเรียนใน  สํานักปลัด ฯ

คุกคามอื่น 3.ตั้งคณะทํางาน สังกัดเทศบาล  

4.ดําเนินกิจกรรม ทั้ง 8 โรงเรียน  

5.สรุปและประเมินผล และโรงเรียนทั่วไป  

ที่รองขอ ประมาณ 

80 - 100 คน

7 กอสรางที่จอดรถ 1.ขออนุมัติโครงการ จํานวน 1 หลัง 200,000         เขตเทศบาล งานปองกัน ฯ 

ดับเพลิงสําหรับ 2.ประสานงานหนวย สํานักปลัด ฯ

จอดรถขนาดเล็ก งานที่เกี่ยวของ

เขียนแบบ

3.จัดซื้อ / จัดจาง

โดยวิธีสอบราคา

4.สงมอบ  / กอสราง

5.ติดตามประเมินผล
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50

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 จํานวนผูเขาอบรม 50,000           เขตเทศบาล เทศกิจ

สินคาในที่สาธารณะ 2.จัดเตรียมขอมูล 80 คน และแจก

และใหความรูแก 3.จัดจางพิมพแผนพับ เอกสาร 5,000

ผูประกอบการคา 4.แจกเอกสาร แผน

ประชาสัมพันธแนะนํา

5.ประเมินผล

2 กลองโทรทัศนวงจรปด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 32 กลอง 6,500,000      ภายในเขต กองวิชาการ

ภายในเขตเทศบาลฯ 2. ขออนุมัติโครงการ เทศบาลฯ และแผนงาน

ระยะที่ 3 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ
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ยทธศาสตรที่ 6 ยทธศาสตรดานการบรหารจดการที่ดี

แนวทางที่ 1 แนวทางสงเสรมกระบวนการบริหารจดการ โดยการมีสวนรวมและรบผดชอบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบรหารงานอยางตอเนื่อง

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553

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 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

150,000         

ยทธศาสตรที่ 6 ยทธศาสตรดานการบรหารจดการที่ดี

แนวทางที่ 2 แนวทางพัฒนาระบบการใหบรการประชาชนอยางเสมอภาค เกิดความพึงพอใจสูงสุด

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553

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
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ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553

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.

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

ยทธศาสตรที่ 6 ยทธศาสตรดานการบรหารจดการที่ดี

แนวทางที่ 4 เพิ่มประสิทธภาพในการจัดเก็บรายไดอยางทั่วถงและเปนธรรม

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่
 หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553

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 จํานวน 3,500 ชิ้น 100,000         เขตเทศบาล สํานกการคลง

มอบแกผเสยภาษี 2. ขออนุมัติในหลักการ

3. จัดซื้อ/จัดจาง

4. สงมอบ

5. ติดตามประเมินผล

100,000         
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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 คาเครื่องโทรศัพท 1. จัดทํารายละเอียด เครื่องโทรศัพท            28,000 กองวิชาการ งานเทคโนโลยี

ระบบ ANALOG 2. ขออนุมัติโครงการ พื้นฐาน จํานวน และแผนงาน สารสนเทศ 

3. จัดซื้อ / จัดจาง 50 เครื่อง กองวิชาการฯ

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

2 คาปรับปรุงหองศูนย 1. จัดทํารายละเอียด หองปฏิบัติการ          500,000 กองวิชาการ งานเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ขออนุมัติโครงการ 1 หอง และแผนงาน สารสนเทศ 

3. จัดซื้อ / จัดจาง กองวิชาการฯ

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

3 คาโปรแกรม 1. จัดทํารายละเอียด โปรแกรมตรวจ          300,000 กองวิชาการ งานเทคโนโลยี

ซอฟตแวรตรวจสอบ 2. ขออนุมัติโครงการ และจัดการ Virus และแผนงาน สารสนเทศ 

 Virus  คอมพิวเตอร 3. จัดซื้อ / จัดจาง คอมพิวเตอร กองวิชาการฯ

4. สงมอบ / กอสราง จํานวน 1 ระบบ

5. ติดตามประเมินผล

4 การเพิ่มประสิทธิภาพ 1. จัดทํารายละเอียด ผูปฏิบัติงาน          250,000 กองวิชาการ งานเทคโนโลยี

การปฏิบัติงานของ 2. ขออนุมัติโครงการ จํานวน 2 คน และแผนงาน สารสนเทศ 

กองวิชาการ ฯ 3. ตั้งคณะทํางาน / กองวิชาการฯ

ประสานผูเกี่ยวของ

4. ดําเนินการ

5. ติดตามประเมินผล

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ
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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

สมาชิกสภาเทศบาล 2. ขออนุมัติโครงการ โครงการ

 คณะผูบริหาร 3. ตั้งคณะทํางาน

พนักงานเทศบาลและ 4. จัดการอบรม

พนักงานจาง 5. ติดตามประเมินผล

2 สถานที่ทํางานนา 1.ขออนุมัติโครงการ เทศบาลนคร 50,000 ในสํานักงาน กลุมงานสงเสริม

อยูนาทํางาน 2. ประสานงาน นครสวรรคมีการ เทศบาลนคร สิ่งแวดลอม

หนวยงานที่เกี่ยวของ พัฒนาใหได นครสวรรค สํานักการ

3. ดําเนินการพัฒนา เกณฑมาตรฐาน สาธารณสุขฯ

สถานที่ทํางานใหได จํานวน 1 ครั้ง

ตามเกณฑมาตรฐาน

4. ตรวจประเมิน

สถานที่ทํางาน

5. รับการตรวจ

ประเมินจากกรรมการ

ภายนอก

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ
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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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

3 ปรับปรุงหอง 1. จัดทํารายละเอียด ติดตั้งระบบ 850,000        หองนิทรรศการ สํานักการศึกษา

นิทรรศการ 2. ขออนุมัติโครงการ อิเล็คทรอนิกส 

3. จัดซื้อ / จัดจาง หุนจําลอง

4. สงมอบ / กอสราง จํานวน 1 หอง

5. ติดตามประเมินผล

4 ปรับปรุงหองสมุด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 หอง 300,000        หองสมุด สํานักการศึกษา

ทน.นว. 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

5 กอสรางอาคารสงเสริม 1. จัดทํารายละเอียด อาคาร คสล. 15,000,000   สนามกีฬา สํานักการศึกษา

กีฬาแบดมินตัน 2. ขออนุมัติโครงการ กวาง 25 เมตร

3. จัดซื้อ / จัดจาง ยาว 50 เมตร

4. สงมอบ / กอสราง จํานวน 1 หลัง

5. ติดตามประเมินผล

6 ปรับปรุงงานสีอัฒจรรย 1. จัดทํารายละเอียด ทาสีอาคารภายใน 500,000        สนามกีฬา สํานักการศึกษา

สนามกีฬา จ.นว. 2. ขออนุมัติโครงการ สนามกีฬา จ.นว.

3. จัดซื้อ / จัดจาง 1 แหง

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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

7 เกาอี้นั่งบนอัฒจรรย 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน      1,800,000 สนามกีฬา สํานักการศึกษา

ภายในสนามฟุตบอล  2. ขออนุมัติดําเนินการ 1,000 ตัว

3. ดําเนินการจัดซื้อ

4.  ทําสัญญา

5.  สงมอบครุภัณฑ/

ตรวจรับ/ลงทะเบียนฯ

8 ปรับปรุงระบบไฟ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 เสา 1,000,000     สนามกีฬา สํานักการศึกษา

สปอตไลท 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

9 ปรับปรุงระบบ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 แหง 100,000        สนามกีฬา สํานักการศึกษา

น้ําประปา 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

10 ปายชื่อติดตั้ง ภายใน 1. จัดทํารายละเอียด ติดตั้งปายชื่อ 500,000        สนามกีฬา สํานักการศึกษา

สนามกีฬา จ.นว. 2. ขออนุมัติโครงการ ภายใน

3. จัดซื้อ / จัดจาง สนามกีฬา จ.นว.

4. สงมอบ / กอสราง จํานวน 8 ปาย

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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

11 ปรับปรุงระบบไฟ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 แหง 500,000        สนามกีฬา สํานักการศึกษา

สระวายน้ํา ภายใน 2. ขออนุมัติโครงการ

สนามกีฬา จ.นว. 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

12 กอสรางหองสุขา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 แหง 325,000        ท.1 สํานักการศึกษา

นักเรียน 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

13 กอสรางเสาธงชาติ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 แหง 150,000        ท.1 สํานักการศึกษา

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

14 กอสรางรั้วโรงเรียน 1. จัดทํารายละเอียด ยาว 256 เมตร 300,000        ท.2 สํานักการศึกษา

2. ขออนุมัติโครงการ สูง 2 เมตร

3. จัดซื้อ / จัดจาง จํานวน 1 แหง

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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

15 ติดตั้งกันสาด 1. จัดทํารายละเอียด กวาง 1.5 เมตร 200,000        ท.3 สํานักการศึกษา

หนาอาคารเรียน 3 2. ขออนุมัติโครงการ ยาว 53 เมตร

3. จัดซื้อ / จัดจาง จํานวน 1 แหง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

16 ติดตั้งหลังคาโคง 1. จัดทํารายละเอียด กวาง 1.2 เมตร 300,000        ท.3 สํานักการศึกษา

ระหวางอาคารเรียน 2. ขออนุมัติโครงการ ยาว 33 เมตร

2 และ 3 3. จัดซื้อ / จัดจาง จํานวน 1 แหง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

17 ปรับปรุงและยาย 1. จัดทํารายละเอียด กวาง 7.6 เมตร 200,000        ท.3 สํานักการศึกษา

หองปฏิบัติการ 2. ขออนุมัติโครงการ ยาว 8.96 เมตร

ทางภาษา 3. จัดซื้อ / จัดจาง จํานวน 1 แหง

อาคารเรียน 2 4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

18 กอสรางรั้วโรงเรียน 1. จัดทํารายละเอียด ยาว 1.78 เมตร 178,000        ท.4 สํานักการศึกษา

2. ขออนุมัติโครงการ สูง 1 เมตร

3. จัดซื้อ / จัดจาง จํานวน 1 แหง

4. สงมอบ / กอสราง

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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

19 เครื่องเลนสนาม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน  1  ชุด         500,000 ท.4 สํานักการศึกษา

เด็กเล็ก (แบบพลาสติก)  2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. ดําเนินการจัดซื้อ

4.  ทําสัญญา

5.  สงมอบครุภัณฑ/

ตรวจรับ/ลงทะเบียนฯ

20 ปรับปรุงหองสุขา 1. จัดทํารายละเอียด กวาง 1 เมตร 350,000        ท.4 สํานักการศึกษา

ดานหลังเวที 2. ขออนุมัติโครงการ ยาว 2 เมตร

อาคารเรียน 2 3. จัดซื้อ / จัดจาง จํานวน 10 หอง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

21 กอสรางเสาธงชาติ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 แหง 150,000        ท.5 สํานักการศึกษา

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

22 ปรับปรุงหองสมุด 1. จัดทํารายละเอียด ขนาด 4 X 10 เมตร 100,000        ท.5 สํานักการศึกษา

E - Learning 2. ขออนุมัติโครงการ จํานวน 1 หอง

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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

23 เดินสายไฟจาก 1. จัดทํารายละเอียด เดินสายไฟเขา 50,000         ท.6 สํานักการศึกษา

หมอแปลงเขา 2. ขออนุมัติโครงการ อาคารเรียน 1 จุด 

อาคารเรียน 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

24 ปรับปรุงหองธุรการ 1. จัดทํารายละเอียด ขนาด 8 x 7.3 ม. 46,000         ท.8 สํานักการศึกษา

2. ขออนุมัติโครงการ จํานวน 1 หอง

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

25 กั้นชั้นลาง 1. จัดทํารายละเอียด ติดตั้งรั้วสแตนเลส 250,000        ท.8 สํานักการศึกษา

อาคารเรียน 2 2. ขออนุมัติโครงการ 172 ตร.ม.

3. จัดซื้อ / จัดจาง รอบอาคารเรียน 2

4. สงมอบ / กอสราง จํานวน 1 แหง

5. ติดตามประเมินผล

26 กอสรางปายชื่อชุมชน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3 ปาย           30,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

2. ขออนุมัติโครงการ สังคม

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

27 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 22 1,572,700     สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดเทศบาล 2. ขออนุมัติโครงการ รายการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องคอมพิวเคอร 1.จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 120,000        หองประชุม ธุรการ สป.

พรอมโปรแกรมควบคุม 2.อนุมัติ  3/3 สํานักปลัด ฯ

อุปกรณโสตทัศนูปกรณ  3.จัดซื้อ/จัดจาง

4.สงมอบ

5.ติดตามประเมินผล

ไมคลอย 1.จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 คู 20,000         หองประชุม ธุรการ สป.

2.อนุมัติ  3/3 สํานักปลัด ฯ

3.จัดซื้อ/จัดจาง

4.สงมอบ

5.ติดตามประเมินผล

เครื่องปรับอากาศชนิด 1.จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 80,000         หองนายกฯ ธุรการ สป.

แขวนขนาดไมต่ํากวา 2.อนุมัติ สํานักปลัด ฯ

60,000 บีทียู 3.จัดซื้อ/จัดจาง

พรอมติดตั้ง 4.สงมอบ

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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

เครื่องปรับอากาศชนิด 1.จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 62,200         หองปลัดฯ ธุรการ สป.

แขวนขนาดไมต่ํากวา 2.อนุมัติ สํานักปลัด ฯ

 36,000 บีทียู 3.จัดซื้อ/จัดจาง

พรอมติดตั้ง 4.สงมอบ

5.ติดตามประเมินผล

รถเข็นชนิดนั่ง 1.จัดทํารายละเอียด จํานวน  2 คัน 13,000         ทะเบียนฯ งานทะเบียนฯ

2.อนุมัติ สํานักปลัด ฯ

3.จัดซื้อ/จัดจาง

4.สงมอบ

5.ติดตามประเมินผล

ตูบานเลื่อน 1.จัดทํารายละเอียด จํานวน  1 หลัง 3,200           หอชมเมือง งานทองเที่ยวฯ

2.อนุมัติ สํานักปลัด ฯ

3.จัดซื้อ/จัดจาง

4.สงมอบ

5.ติดตามประเมินผล

เครื่องปรับอากาศชนิด 1.จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 46,800         หองเทศกิจ งานเทศกิจ

แขวนขนาดไมต่ํากวา 2.อนุมัติ สํานักปลัด ฯ

24,000 บีทียู 3.จัดซื้อ/จัดจาง

พรอมติดตั้ง 4.สงมอบ

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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

โตะทํางานพรอมเกาอี้ 1.จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 ชุด 7,600           หองเทศกิจ งานเทศกิจ

2.อนุมัติ สํานักปลัด ฯ

3.จัดซื้อ/จัดจาง

4.สงมอบ

5.ติดตามประเมินผล

เครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น 1.จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 5,500           หองเทศกิจ งานเทศกิจ

2.อนุมัติ สํานักปลัด ฯ

3.จัดซื้อ/จัดจาง

4.สงมอบ

5.ติดตามประเมินผล

กลองถายภาพดิจิตอล 1.จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 กลอง 24,000         งานเทศกิจฯ สํานักปลัด ฯ

ขนาดไมต่ํากวา 2.อนุมัติ งานปองกันฯ

10 ลานพิกเซล 3.จัดซื้อ/จัดจาง

4.สงมอบ

5.ติดตามประเมินผล

เครื่องรับสงวิทยุระบบ 1.จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 30,000         งานเทศกิจฯ สํานักปลัด ฯ

VHF/FM ชนิดประจําที่ 2.อนุมัติ

ขนาดไมต่ํากวา 3.จัดซื้อ/จัดจาง

40 วัตต 4.สงมอบ

5.ติดตามประเมินผล
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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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

เครื่องรับสงวิทยุติดตั้ง 1.จัดทํารายละเอียด จํานวน  1  เครื่อง 24,000         งานปองกัน ฯ สํานักปลัด ฯ

ในยานพาหนะ 2.อนุมัติ

3.จัดซื้อ/จัดจาง

4.สงมอบ

5.ติดตามประเมินผล

ชุดผจญเพลิงสําหรับ 1.จัดทํารายละเอียด จํานวน  1  ชุด 120,000        งานปองกัน ฯ สํานักปลัด ฯ

ดับไฟในอาคารสูง ฯ 2.อนุมัติ

3.จัดซื้อ/จัดจาง

4.สงมอบ

5.ติดตามประเมินผล

เครื่องอัดอากาศสําหรับ 1.จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 450,000        งานปองกัน ฯ สํานักปลัด ฯ

เครื่องชวยหายใจ 2.อนุมัติ

3.จัดซื้อ/จัดจาง

4.สงมอบ

5.ติดตามประเมินผล

เครื่องตัดแตงกิ่งไมแบบ 1.จัดทํารายละเอียด  จํานวน  1  เครื่อง 23,400         งานปองกัน ฯ สํานักปลัด ฯ

เครื่องยนตเบนซิน 2.อนุมัติ

พรอมอุปกรณ 3.จัดซื้อ/จัดจาง

4.สงมอบ

5.ติดตามประเมินผล
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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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

เครื่องคอมพิวเตอร 1.จัดทํารายละเอียด จํานวน  1 ชุด 35,000         งานปองกัน ฯ สํานักปลัด ฯ

พรอมเครื่องพิมพ 2.อนุมัติ

3.จัดซื้อ/จัดจาง

4.สงมอบ

5.ติดตามประเมินผล

เครื่องรับสงวิทยุระบบ 1.จัดทํารายละเอียด จํานวน  5  เครื่อง 60,000         งานปองกัน ฯ สํานักปลัด ฯ

VHF/FM แบบมือถือ 2.อนุมัติ

ขนาดสงไมต่ํากวา 3.จัดซื้อ/จัดจาง

5 วัตต 4.สงมอบ

5.ติดตามประเมินผล

หัวฉีดน้ําดับเพลิง 1.จัดทํารายละเอียด จํานวน  2 ชุด 100,000        งานปองกัน ฯ สํานักปลัด ฯ

สําหรับดับไฟในอาคาร 2.อนุมัติ

3.จัดซื้อ/จัดจาง

4.สงมอบ

5.ติดตามประเมินผล

ชุดแผงกั้นถนนหยุด 1.จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด 36,000         งานปองกัน ฯ สํานักปลัด ฯ

ตรวจพรอมลอเลื่อน 2.อนุมัติ

3.จัดซื้อ/จัดจาง

4.สงมอบ

5.ติดตามประเมินผล
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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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

เครื่องสูบน้ําไฟฟา 1.จัดทํารายละเอียด จํานวน  3  เครื่อง 90,000         งานปองกัน ฯ สํานักปลัด ฯ

 (ปมแช) ขนาด 2.อนุมัติ

ไมนอยกวา 4 นิ้ว 3.จัดซื้อ/จัดจาง

4.สงมอบ

5.ติดตามประเมินผล

คอมพิวเตอรสําหรับ 1.จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด 150,000        งานทองเที่ยวฯ สํานักปลัด ฯ

คนหาขอมูลดานการ 2.อนุมัติ

ทองเที่ยวจอ Touch 3.จัดซื้อ/จัดจาง

Screen และอุปกรณ 4.สงมอบ

5.ติดตามประเมินผล

ปายประชาสัมพันธ 1.จัดทํารายละเอียด จํานวน  6 จุด 72,000         งานทองเที่ยวฯ สํานักปลัด ฯ

ดานการทองเที่ยว 2.อนุมัติ

3.จัดซื้อ/จัดจาง

4.สงมอบ

5.ติดตามประเมินผล

28 จัดหาครุภัณฑกอง 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 8 171,850        กองวิชาการฯ กองวิชาการฯ

วิชาการและแผนงาน 2. ขออนุมัติโครงการ  รายการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

66



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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

 เครื่องพิมพ All in one 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 3 เครื่อง           24,000 งานเทคโนโลยีฯ กองวิชาการฯ

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

 เครื่องสลับสัญญาณ 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 1 ชุด           75,000 งานบริการและ กองวิชาการฯ

 ภาพพรอมอุปกรณ 2. ขออนุมัติโครงการ เผยแพรฯ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

 ไมคลอยคูพรอมชุด 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 1 ชุด             9 ,000 งานบริการขอมูล กองวิชาการฯ

 ลําโพงขนาด 12 นิ้ว 2. ขออนุมัติโครงการ ขาวสารทองถิ่น

 และอุปกรณ 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

 พัดลมตั้งโตะ 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 1 ตัว             1 ,850 งานบริการขอมูล กองวิชาการฯ

2. ขออนุมัติโครงการ ขาวสารทองถิ่น

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

 เกาอี้สําหรับโตะ 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 12 ตัว           12,000 งานธุรการฯ กองวิชาการฯ

 ประชุม 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

ตูเก็บเอกสาร 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 1 ตู             8 ,000 งานรองทุกข กองวิชาการฯ

แบบฟอรม 10 ลิ้นชัก 2. ขออนุมัติโครงการ รองเรียน

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

คอมพิวเตอรโนตบุค 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 1 เครื่อง           40,000 งานเทคโนโลยีฯ กองวิชาการฯ

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เกาอี้สําหรับ 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 1 ตัว             2 ,000 งานจัดทํางบฯ กองวิชาการฯ

คอมพิวเตอร 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

29 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 13         582,000 สํานักการคลัง สํานักการคลัง

สํานักการคลัง 2. ขออนุมัติโครงการ  รายการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

คอมพิวเตอรสํานักงาน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 ชุด 70,000         สํานักการคลัง สํานักการคลัง

พรอมเครื่องพิมพ 2. ขออนุมัติในหลักการ

และอุปกรณ 3. จัดซื้อ 

4. สงมอบ 

5. ติดตามประเมินผล

คอมพิวเตอร Server 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด 80,000         สํานักการคลัง สํานักการคลัง

พรอมระบบเชื่อมโยง 2. ขออนุมัติในหลักการ

เครือขาย 3. จัดซื้อ 

4. สงมอบ 

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องพิมพ All in one 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3 เครื่อง 24,000         สํานักการคลัง สํานักการคลัง

2. ขออนุมัติในหลักการ

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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

เครื่องพิมพแบบเลเซอร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 เครื่อง 20,000         สํานักการคลัง สํานักการคลัง

2. ขออนุมัติในหลักการ

3. จัดซื้อ 

4. สงมอบ 

5. ติดตามประเมินผล

กลองถายภาพนิ่งระบบ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 กลอง 24,000         สํานักการคลัง สํานักการคลัง

ดิจิตอลความละเอียด 2. ขออนุมัติในหลักการ

ไมนอยกวา 10 ลาน 3. จัดซื้อ 

พิกเซล 4. สงมอบ 

5. ติดตามประเมินผล

ตูเก็บเอกสาร 3  ลิ้นชัก 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3 หลัง 12,600         สํานักการคลัง สํานักการคลัง

2. ขออนุมัติในหลักการ

3. จัดซื้อ 

4. สงมอบ 

5. ติดตามประเมินผล

ตูเก็บเอกสารแบบ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 หลัง 81,400         สํานักการคลัง สํานักการคลัง

รางเลื่อนชนิด 8 ตู 2. ขออนุมัติในหลักการ

3. จัดซื้อ 

4. สงมอบ 

5. ติดตามประเมินผล
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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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

เกาอี้แบบมีพนักพิง 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ตัว 2,500           สํานักการคลัง สํานักการคลัง

2. ขออนุมัติในหลักการ

3. จัดซื้อ 

4. สงมอบ 

5. ติดตามประเมินผล

เกาอี้สําหรับหองประชุม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 10 ตัว 19,000         สํานักการคลัง สํานักการคลัง

2. ขออนุมัติในหลักการ

3. จัดซื้อ 

4. สงมอบ 

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องกดบัตรคิวพรอม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด 80,000         สํานักการคลัง สํานักการคลัง

คอมพิวเตอร 2. ขออนุมัติในหลักการ

3. จัดซื้อ 

4. สงมอบ 

5. ติดตามประเมินผล

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

2.จัดซื้อ/จัดจาง

3.สงของ

4.ตรวจรับ

5.ติดตามประเมินผล
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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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

รถจักรยานยนต ขนาด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 คัน 80,000         สํานักการคลัง สํานักการคลัง

ไมนอยกวา 120 ซี.ซี. 2. ขออนุมัติในหลักการ

3. จัดซื้อ 

4. สงมอบ 

5. ติดตามประเมินผล

ตูบานเลื่อนชั้นบน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 5 หลัง 43,500         สํานักการคลัง สํานักการคลัง

กระจกชั้นลางทึบ 2. ขออนุมัติในหลักการ

พรอมขารอง 3. จัดซื้อ 

4. สงมอบ 

5. ติดตามประเมินผล

30 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 15      3,514,450 สํานักการชาง สํานักการชาง

สํานักการชาง 2. ขออนุมัติโครงการ  รายการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

คอมพิวเตอร 1. จัดทํารายละเอียด   จํานวน  2  ชุด           70,000 สวนการ สํานักการชาง

สํานักงานและเครื่อง 2.ขออนุมัติดําเนินการ โยธา

พิมพ พรอมอุปกรณ 3.จัดซื้อ

4.สงมอบ / ตรวจรับ

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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

เครื่องปรับอากาศชนิด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน  2  เครื่อง         124,400 สํานักการชาง สํานักการชาง

แขวน ขนาดไมนอยกวา 2.ขออนุมัติดําเนินการ

 36,000 บีทียู 3.จัดซื้อ

4.สงมอบ / ตรวจรับ

5.ติดตามประเมินผล

ชุดรับแขกพรอม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด           15,000 สวนการ สํานักการชาง

โตะกลาง 2.ขออนุมัติดําเนินการ โยธา

3.จัดซื้อ

4.สงมอบ / ตรวจรับ

5.ติดตามประเมินผล

คอมพิวเตอรโนตบุค 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน  1  เครื่อง           40,000 สวนการ สํานักการชาง

2.ขออนุมัติดําเนินการ โยธา

3.จัดซื้อ

4.สงมอบ / ตรวจรับ

5.ติดตามประเมินผล

เครื่องตัดหญาแบบเข็น 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน  5  เครื่อง           54,500 สํานักการชาง สํานักการชาง

พรอมเครื่องยนต 2.ขออนุมัติดําเนินการ

ขนาดไมต่ํากวา 3.5 3.จัดซื้อ

 แรงมา 4.สงมอบ / ตรวจรับ

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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

รอกดึงสายไฟ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน  2  ตัว           19,600 สํานักการชาง สํานักการชาง

(แบบมือโยก)  1.5  ตัน 2.ขออนุมัติดําเนินการ

3.จัดซื้อ

4.สงมอบ / ตรวจรับ

5.ติดตามประเมินผล

เครื่องย้ําตอสาย 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ตัว           47,600 สวนการ สํานักการชาง

แบบไฮดรอลิค 2.ขออนุมัติดําเนินการ โยธา

3.จัดซื้อ

4.สงมอบ / ตรวจรับ

5.ติดตามประเมินผล

เข็มขัดปนเสา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน  2  เสน           10,000 สวนการ สํานักการชาง

(เซฟตี้เบลท) 2.ขออนุมัติดําเนินการ โยธา

3.จัดซื้อ

4.สงมอบ / ตรวจรับ

5.ติดตามประเมินผล

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน  6 หลัง           30,000 สวนการ สํานักการชาง

4 ชั้น 2.ขออนุมัติดําเนินการ โยธา

3.จัดซื้อ

4.สงมอบ / ตรวจรับ

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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

รถเข็นกระดกเท  2 ลัอ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน  20  คัน           40,000 สวนการ สํานักการชาง

2.ขออนุมัติดําเนินการ โยธา

3.จัดซื้อ

4.สงมอบ / ตรวจรับ

5.ติดตามประเมินผล

แทนตัดเหล็ก ขนาด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง             8 ,700 สวนการ สํานักการชาง

14 นิ้ว 2.ขออนุมัติดําเนินการ โยธา

3.จัดซื้อ

4.สงมอบ / ตรวจรับ

5.ติดตามประเมินผล

เครื่องตัดหินออน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง             8 ,700 สวนการ สํานักการชาง

(กระเบื้อง) 2.ขออนุมัติดําเนินการ โยธา

3.จัดซื้อ

4.สงมอบ / ตรวจรับ

5.ติดตามประเมินผล

โมผสมปูน (เหล็กหลอ) 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน  1  เครื่อง           32,000 สวนการ สํานักการชาง

2.ขออนุมัติดําเนินการ โยธา

3.จัดซื้อ

4.สงมอบ / ตรวจรับ

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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

เครื่องเจียร ขนาด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน  1  เครื่อง             4 ,200 สวนการ สํานักการชาง

4 นิ้ว 2.ขออนุมัติดําเนินการ โยธา

3.จัดซื้อ

4.สงมอบ / ตรวจรับ

5.ติดตามประเมินผล

รอกโซแขวน 2 ตัน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน  1  เครื่อง             9 ,750 สวนการ สํานักการชาง

2.ขออนุมัติดําเนินการ โยธา

3.จัดซื้อ

4.สงมอบ / ตรวจรับ

5.ติดตามประเมินผล

ซอมใหญ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน  1 คัน      3,000,000 สวนการ สํานักการชาง

(overhaul) รถดูดดิน 2.ขออนุมัติดําเนินการ โยธา

เลนชนิด 10 ลอ 3.จัดซื้อ

  4.สงมอบ / ตรวจรับ

5.ติดตามประเมินผล

31 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 10         157,900 สํานักการ สํานักการ

สํานักการสาธารณสุข 2. ขออนุมัติดําเนินการ  รายการ สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ

และสิ่งแวดลอม 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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

เครื่องปรับอากาศ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 42,000 ศูนยบริการ สํานักการ

ชนิดติดฝาผนังขนาด 2. ขออนุมัติดําเนินการ สาธารณสุข 4 สาธารณสุข ฯ

ไมต่ํากวา24,000 บีทียู 3. จัดซื้อ / จัดจาง

พรอมคาติดตั้ง 4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

พัดลมแบบตั้งพื้น 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 ตัว 7,400 ศูนยบริการ สํานักการ

ขนาด 16 นิ้ว 2. ขออนุมัติดําเนินการ สาธารณสุข 4 สาธารณสุข ฯ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องพิมพ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 8,000 กลุมงานสง สํานักการ

All in One พรอม 2. ขออนุมัติดําเนินการ เสริมสิ่งแวด สาธารณสุข ฯ

อุปกรณ 3. จัดซื้อ / จัดจาง ลอม

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

คอมพิวเตอร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 35,000 กลุมงาน สํานักการ

เครื่องพิมพพรอม 2. ขออนุมัติดําเนินการ สงเสริม สาธารณสุขฯ

อุปกรณ 3. จัดซื้อ / จัดจาง สุขภาพ

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

ตูเหล็กแบบบานเลื่อน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ตู 3,000 กลุมงานสง สํานักการ

กระจก 2  ชั้น 2. ขออนุมัติดําเนินการ เสริมสิ่งแวด สาธารณสุข ฯ

3. จัดซื้อ / จัดจาง ลอม

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โตะทํางานพรอมเกาอี้ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด 3,800 กลุมงานสง สํานักการ

2. ขออนุมัติดําเนินการ เสริมสิงแวด สาธารณสุข ฯ

3. จัดซื้อ / จัดจาง ลอม

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เกาอี้ทํางาน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 ตัว 9,200 กลุมงานสง สํานักการ

2. ขออนุมัติดําเนินการ เสริมสิ่งแวด สาธารณสุข ฯ

3. จัดซื้อ / จัดจาง ลอม

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

ผามานปรับแสง 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด 25,000 ศูนยบริการ สํานักการ

พรอมอุปกรณ 2. ขออนุมัติดําเนินการ สาธารณสุข 3 สาธารณสุข ฯ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องทําน้ํารอน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 5,500 ศูนยบริการ สํานักการ

น้ําเย็น 2. ขออนุมัติดําเนินการ สาธารณสุข 4 สาธารณสุข ฯ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องตัดหญาแบบ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 เครื่อง 19,000         งานบริการ สํานักการ

ขอแข็ง 2. ขออนุมัติดําเนินการ รักษาความ สาธารณสุข ฯ

3. จัดซื้อ / จัดจาง สะอาด

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

32 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 13 430,500        สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา 2. ขออนุมัติดําเนินการ รายการ

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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

เครื่องคอมพิวเตอร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด           35,000 หองสมุด สํานักการศึกษา

และคาเครื่องพิมพ  2. ขออนุมัติดําเนินการ

INKJET 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องคอมพิวเตอร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด           35,000 ศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา

และคาเครื่องพิมพ  2. ขออนุมัติดําเนินการ

LASER 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

ประตูฟุตบอล 2 ประตู 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 ชุด         100,000 สนามกีฬา สํานักการศึกษา

พรอมตาขาย 2 ชุด 2. ขออนุมัติดําเนินการ

และเสาธงมุม 4 เสา 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

กลองถายภาพนิ่ง 1. จัดทาํรายละเอียด จํานวน 1 กลอง 7,500 สนามกีฬา สํานักการศึกษา

ระบบดิจิตอลความ 2. ขออนุมัติดําเนินการ (งานกีฬาและ

ละเอียดไมนอยกวา 3. จัดซื้อ / จัดจาง นันทนาการ)

8 ลานพิกเซล 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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

เครื่องพิมพ all in one 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง             6 ,000 ฝายบริหารฯ สํานักการศึกษา

2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องดูดตะกอน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด 50,000 สนามกีฬา สํานักการศึกษา

จํานวน 1 ชุด 2. ขออนุมัติดําเนินการ (สระวายน้ํา)

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

ตูล็อกเกอร 9 ประตู 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 หลัง 20,000 สนามกีฬา สํานักการศึกษา

พรอมกุญแจ 2. ขออนุมัติดําเนินการ (สระวายน้ํา)

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โตะนักเรียนสําหรับ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 50 ชุด           40,000 ศูนยเด็กเล็กฯ สํานักการศึกษา

เด็กเล็ก 2. ขออนุมัติดําเนินการ

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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

โทรทัศน LCD ขนาด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง           25,000 ฝายบริหารฯ สํานักการศึกษา

จอภาพไมต่ํากวา 2. ขออนุมัติดําเนินการ

32 นิ้ว 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

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

ขนาด 125 ซี.ซี. 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

ชั้นวางหนังสือ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 หลัง 30,000 หองสมุด สํานักการศึกษา

2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โตะรับแขกพรอมโตะ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 ชุด 30,000 ฝายศาสนาฯ สํานักการศึกษา

กลาง (ชุดใหญ) 2. ขออนุมัติดําเนินการ

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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

เกาอี้ผูบริหาร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน  3  ตัว 12,000 หอง ผอ. สํานักการศึกษา

2. ขออนุมัติดําเนินการ  / รอง ผอ.

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

33 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 94,800         ท.1 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติดําเนินการ รายการ

วัดไทรใต (ท.1) 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โตะเกาอี้นักเรียน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 90 ชุด           72,000 ท.1 สํานักการศึกษา

ชนิดเดี่ยวขาเหล็ก 2. ขออนุมัติดําเนินการ

ระดับประถมศึกษา 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องทําน้ําเย็นแบบ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 6 เครื่อง  22,800 ท.1 สํานักการศึกษา

ใชขวด 2. ขออนุมัติดําเนินการ

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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

34 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 36,000         ท.2 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติดําเนินการ รายการ

วัดปากน้ําโพใต (ท.2) 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โตะเกาอี้นักเรียน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 45 ชุด           36,000 ท.2 สํานักการศึกษา

ชนิดเดี่ยวขาเหล็ก 2. ขออนุมัติดําเนินการ

ระดับประถมศึกษา 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

35 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 13 247,100        ท.3 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติดําเนินการ รายการ

วัดพรหมจริยาวาส 3. จัดซื้อ / จัดจาง

(ท.3) 4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โตะทํางานพรอม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3 ชุด 11,400 ท.3 สํานักการศึกษา

เกาอี้ 2. ขออนุมัติดําเนินการ

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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

เครื่องเจีย ขนาด 5 นิ้ว 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 4,200 ท.3 สํานักการศึกษา

2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

แทนตัดไฟเบอร ขนาด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 6,000 ท.3 สํานักการศึกษา

14 นิ้ว 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

สวานกระแทก 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 3,000 ท.3 สํานักการศึกษา

2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

สวานโรตารี 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 7,500 ท.3 สํานักการศึกษา

2. ขออนุมัติดําเนินการ

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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

เลื่อยจิ๊กซอ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 6,000 ท.3 สํานักการศึกษา

2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องพิมพ all in one 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง             5 ,000 ท.3 สํานักการศึกษา

2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โตะเกาอี้นักเรียน 1. จัดทาํรายละเอียด จํานวน 100 ชุด           80,000 ท.3 สํานักการศึกษา

ชนิดเดี่ยวขาเหล็ก 2. ขออนุมัติดําเนินการ

ระดับมัธยมศึกษา 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 หลัง           11,400 ท.3 สํานักการศึกษา

2 ตอน ตอนบนกระจก 2. ขออนุมัติดําเนินการ

ใสบานเลี่อน ตอนลาง 3. จัดซื้อ / จัดจาง

ประตูเลื่อนทึบ 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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

โตะอเนกประสงค 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 10 ตัว           25,000 ท.3 สํานักการศึกษา

ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 2. ขออนุมัติดําเนินการ

พับได  3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โตะเกาอี้นักเรียน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 100 ชุด           80,000 ท.3 สํานักการศึกษา

ชนิดเดี่ยวขาเหล็ก 2. ขออนุมัติดําเนินการ

ระดับประถมศึกษา 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

พัดลมโรงงานแบบ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ตัว 4,400 ท.3 สํานักการศึกษา

ตั้งพื้น ขนาด 24 นิ้ว 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องขยายเสียง 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 ตัว 3,200 ท.3 สํานักการศึกษา

แบบมือถือ 2. ขออนุมัติดําเนินการ

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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

36 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 7 320,000        ท.5 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติดําเนินการ รายการ

วัดชองคีรีศรีสิทธิวราราม 3. จัดซื้อ / จัดจาง

(ท.5) 4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โตะเกาอี้นักเรียน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 40 ชุด           32,000 ท.5 สํานักการศึกษา

ชนิดเดี่ยวขาเหล็ก 2. ขออนุมัติดําเนินการ

ระดับมัธยมศึกษา 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

ตูเก็บเอกสาร ประตูทึบ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 20 หลัง           76,000 ท.5 สํานักการศกึษา

2 บาน 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องคอมพิวเตอร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 ชุด           70,000 ท.5 สํานักการศึกษา

พรอมอุปกรณตอพวง 2. ขออนุมัติดําเนินการ

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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 10 หลัง           34,000 ท.5 สํานักการศึกษา

ชนิดบานเลื่อนกระจก 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

ตูเหล็กเก็บเอกสารทึบ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 10 หลัง           32,000 ท.5 สํานักการศึกษา

ชนิดบานเลื่อนกระจก 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โตะหินขัดพรอมมานั่ง 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 5 ชุด 20,000 ท.5 สํานักการศึกษา

2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โทรทัศนสีจอแบน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 7 เครื่อง           56,000 ท.5 สํานักการศึกษา

ขนาดจอภาพไมต่ํากวา 2. ขออนุมัติดําเนินการ

29 นิ้ว 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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

37 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 10 569,700        ท.6 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติดําเนินการ รายการ

วัดจอมคีรีนาคพรต 3. จัดซื้อ / จัดจาง

(ท.6) 4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โตะทํางานพรอม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด 15,000 ท.6 สํานักการศึกษา

เกาอี้หนังบุนวม 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โตะอเนกประสงค 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 20 ตัว           50,000 ท.6 สํานักการศึกษา

ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 2. ขออนุมัติดําเนินการ

พับได  3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องคอมพิวเตอร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 10 ชุด         250,000 ท.6 สํานักการศึกษา

สําหรับนักเรียน 2. ขออนุมัติดําเนินการ

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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

ลําโพงขยาย ขนาด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 ชุด 20,000 ท.6 สํานักการศึกษา

2.2  CH  พรอม 2. ขออนุมัติดําเนินการ

Subwoofer 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

ตูเย็น ขนาดไมนอย 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 6,000 ท.6 สํานักการศึกษา

กวา 5 คิวบิกฟุต 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องตัดหญา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง             9 ,500 ท.6

แบบสะพายหลัง 2. ขออนุมัติดําเนินการ

ขอแข็ง 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 6 หลัง           34,200 ท.6 สํานักการศึกษา

2 ตอน ตอนบนกระจก 2. ขออนุมัติดําเนินการ

ใสบานเลี่อน ตอนลาง 3. จัดซื้อ / จัดจาง

ประตูเลื่อนทึบ 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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

โตะเกาอี้นักเรียน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 100 ชุด           80,000 ท.6 สํานักการศึกษา

ชนิดเดี่ยวขาเหล็ก 2. ขออนุมัติดําเนินการ

ระดับประถมศึกษา 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โตะเกาอี้นักเรียน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 100 ชุด           80,000 ท.6 สํานักการศึกษา

ชนิดเดี่ยวขาเหล็ก 2. ขออนุมัติดําเนินการ

ระดับมัธยมศึกษา 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โทรทัศน LCD ขนาด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง           25,000 ท.6 สํานักการศึกษา

จอภาพไมต่ํากวา 2. ขออนุมัติดําเนินการ

32 นิ้ว 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

38 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 11 469,700        ท.7 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติดําเนินการ รายการ

วัดสุคตวราราม (ท.7) 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

92



93

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 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

พัดลมอุตสาหกรรม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 6 ตัว 18,000 ท.7 สํานักการศึกษา

แบบติดผนัง 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องทําน้ํารอนชนิด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 7,500 ท.7 สํานักการศึกษา

ขวดคว่ํา 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมนิผล

โทรทัศน LCD ขนาด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 เครื่อง         100,000 ท.7 สํานักการศึกษา

จอภาพไมต่ํากวา 2. ขออนุมัติดําเนินการ

32 นิ้ว 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องเลน DVD/MP3 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 เครื่อง 12,000 ท.7 สํานักการศึกษา

2. ขออนุมัติดําเนินการ

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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

โตะเกาอี้นักเรียน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 100 ชุด           80,000 ท.7 สํานักการศึกษา

ชนิดเดี่ยวขาเหล็ก 2. ขออนุมัติดําเนินการ

ระดับประถมศึกษา 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โตะอาหารพรอมเกาอี้ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 20 ชุด 35,000 ท.7 สํานักการศึกษา

2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โตะอเนกประสงค 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 20 ตัว           50,000 ท.7 สํานักการศึกษา

ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 2. ขออนุมัติดําเนินการ

พับได  3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 10 หลัง           57,000 ท.7 สํานักการศึกษา

2 ตอน ตอนบนกระจก 2. ขออนุมัติดําเนินการ

ตอนลางทึบ 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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95

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 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

ตูเก็บเอกสาร ประตูทึบ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 14 หลัง           53,200 ท.7 สํานักการศึกษา

2 บาน 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 5 หลัง 25,000 ท.7 สํานักการศึกษา

2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมนิผล

โตะเกาอี้นักเรียน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 40 ชุด           32,000 ท.7 สํานักการศึกษา

ชนิดเดี่ยวขาเหล็ก 2. ขออนุมัติดําเนินการ

ระดับมัธยมศึกษา 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

39 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 7 604,000        กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ

กองสวัสดิการสังคม 2. ขออนุมัติโครงการ รายการ สังคม สังคม

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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96

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 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

รถสามลอชนิด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 10 คัน           60,000 กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ

มือโยก 2. ขออนุมัติโครงการ สังคม สังคม

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

รถเข็นชนิดนั่ง 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 10 คัน           65,000 กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ

2. ขออนุมัติโครงการ สังคม สังคม

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องขยายเสียง 1. จัดทํารายละเอยีด จํานวน 3 ชุด         201,000 งานธุรการ กองสวัสดิการ

และอุปกรณพรอมติดตั้ง 2. ขออนุมัติโครงการ สังคม

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

คอมพิวเตอรและ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 6 ชุด         210,000 กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ

เครื่องพิมพพรอม 2. ขออนุมัติโครงการ สังคม 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.

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

เครื่องสํารองไฟฟา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 6 เครื่อง           18,000 กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ

( UPS ) 2. ขออนุมัติโครงการ สังคม สังคม

 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

กลองวีดีโอชนิดบันทึก 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 กลอง 20,000         กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ

ดวยระบบฮารดดิสก 2. ขออนุมัติโครงการ สังคม สังคม

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมนิผล

มิกเซอร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง           30,000 งานธุรการ กองสวัสดิการ

2. ขออนุมัติโครงการ สังคม

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

40 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 10 243,800        สํานักการประปา สํานักการประปา

สํานักการประปา 2. ขออนุมัติโครงการ รายการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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98

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 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

เครื่องทําน้ําเย็นชนิด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3 เครื่อง 11,400 สํานักการประปา สํานักการประปา

1 กอก (แบบใชขวด) 2. ขออนุมัติโครงการ   

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องคอมพิวเตอร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด 40,000 สํานักการประปา สํานักการประปา

สํานักงานและ 2. ขออนุมัติโครงการ

เครื่องพิมพพรอม 3. จัดซื้อ / จัดจาง

อุปกรณ 4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

แทนเลื่อยตัดโลหะ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 แทน 20,000 สํานักการประปา สํานักการประปา

แบบชัก 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

ประแจจับแปบ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด 12,500 สํานักการประปา สํานักการประปา

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
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99

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 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

เครื่องวัดคาความ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 45,000 สํานักการประปา สํานักการประปา

เปนกรด-ดางของน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ

(ชนิดพกพา) ระบบ 3. จัดซื้อ / จัดจาง

ดิจิตอล 4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
เครื่องวัดคาคลอรีน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 30,000 สํานักการประปา สํานักการประปา

(ชนิดพกพา) ระบบ 2. ขออนุมัติโครงการ

ดิจิตอล 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล
โทรทัศนสีชนิดจอ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 8,000 สํานักการประปา สํานักการประปา

แบนขนาดจอภาพไม 2. ขออนุมัติโครงการ

ต่ํากวา 29 นิ้ว 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

โตะทํางาน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 ตัว 17,700 สํานักการประปา สํานักการประปา

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

99



100

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 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3 หลัง 11,700 สํานักการประปา สํานักการประปา

2 บาน ประตูทึบ 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องปรับอากาศ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 47,500 สํานักการประปา สํานักการประปา

ชนิดแขวน ขนาดไม 2. ขออนุมัติโครงการ

ต่ํากวา 30,000 บีทียู 3. จัดซื้อ / จัดจาง

พรอมคาติดตั้ง 4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

41 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 7,000           สถานธนานุบาล3 สถานธนานุบาล3

สถานธนานุบาล 3 2. ขออนุมัติโครงการ รายการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง  

5. ติดตามประเมินผล

เครื่องโทรสาร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 7,000           สถานธนานุบาล3 สถานธนานุบาล3

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

100



101

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 พ.ศ.2553
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่

 หนวย
ดําเนินการ

42 ปรับปรุงระบบไฟฟา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ระบบ 500,000        สถานีขนสงฯ สถานีขนสงฯ

ภายในอาคาร 2. ขออนุมัติโครงการ

สถานีขนสงผูโดยสาร 3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

43 จัดหาครุภัณฑ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 96,600         สถานีขนสงฯ สถานีขนสงฯ

สถานีขนสงผูโดยสาร 2. ขออนุมัติโครงการ รายการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

พดัลมเพดาน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 15 ตัว 63,000         สถานีขนสงฯ สถานีขนสงฯ

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

พัดลมติดผนัง 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 ตัว 33,600         สถานีขนสงฯ สถานีขนสงฯ

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจาง

4. สงมอบ / กอสราง

5. ติดตามประเมินผล

101
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