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ส่วนท่ี  1 
บทน า 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 4298 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ก าหนด
แนวทางปฏิบัติใน การจัดท าแผน การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามระเบียบฯ ข้อ 26 และ 27 เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนิน 

การจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2554  
2. เพื่อให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ของเทศบาลมีความชัดเจนในการ 

ปฏิบัติมากขึ้น  
3. เพื่อลดความซ้ าซ้อนโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน 

และจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการด าเนิน 

งานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ของเทศบาล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ด าเนินการในพื้นที่ของ
เทศบาล แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่ างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  1. เทศบาลมีแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action 
Plan) 
  2. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน 
และแสดงถึงการด าเนินงานจริง 
  3. มีข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืนที่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่เทศบาล 
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โครงการ

จ านวน
โครงการ

ท่ี
ด าเนินการ

 คิดเป็น
ร้อยละของ
โครงการ
ท้ังหมด

จ านวน
งบประมาณ

 คิดเป็น
ร้อยละของ
งบประมาณ
ท้ังหมด

หน่วยด าเนินการ

ยทุธศาสตร์ท่ี  1  ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนบัสนนุ  ใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการปอ้งกันควบคุมโรคที่

เหมาะสม  และจัดบริการด้านสุขภาพใหค้รอบคลุมทั่วถึง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2 1.23 295,000 0.19 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือความม่ันคงของชีวิต ครอบครัว  สังคม 1 0.62 2,500,000 1.59 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 3 เพ่ิมความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านกึ ใหต้ระหนกัถึงพิษภยัของ ยาเสพติด ใหแ้ก่เด็ก เยาวชน และ

ประชาชน

2 1.23 260,000 0.17 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 4 เสริมสร้าง  สนบัสนนุ ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพใหมี้ประสิทธิภาพ 4 2.47 510,000 0.32 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 5 ส่งเสริม  พัฒนา  สร้างจิตส านกึในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการ

ปอ้งกันและลดปญัหามลพิษ

5 3.09 2,330,000 1.48 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 14 8.64 5,895,000 3.75

ส่วนท่ี  2

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2554  เทศบาลนครนครสวรรค์ (งบประมาณเทศบาล)
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โครงการ

จ านวน
โครงการ

ท่ี
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 คิดเป็น
ร้อยละของ
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ท้ังหมด

หน่วยด าเนินการ

ยทุธศาสตร์ท่ี  2  ด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และความเทา่เทยีมกันทางการศึกษาของนกัเรียนทกุระดับ 14 8.64 3,630,000 2.31 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 2 พัฒนาวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็คทรอนคิ (E-Learning) 1 0.62 1,050,000 0.67 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 3 พัฒนาส่งเสริมใหน้กัเรียนสื่อสารได้ 3 ภาษา 1 0.62 90,000 0.06 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 4 ส่งเสริม สนบัสนนุใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู้ความสามารถ เปน็เลิศทางด้านกีฬา ดนตรี และ

นนัทนาการ

7 4.32 9,950,000 6.34 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 5 ส่งเสริม สนบัสนนุด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภมิูปญัญาทอ้งถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และ

การทอ่งเที่ยว

5 3.09 1,400,700 0.89 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 6 ส่งเสริม สนบัสนนุเด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างใหเ้ปน็ประโยชน์ 1 0.62 15,000 0.01 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 7 ส่งเสริมสนบัสนนุการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาทอ้งถิ่น 0 0.00 0 0.00 เทศบาลนครนครสวรรค์
รวม 29 17.90 16,135,700 10.28
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โครงการ

จ านวน
โครงการ

ท่ี
ด าเนินการ
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หน่วยด าเนินการ

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน

แนวทางที่ 1 ส่งเสริม และสนบัสนนุ การแก้ไขปญัหาความยากจน 1 0.62 1,280,000 0.82 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 2 พัฒนาสังคมและชุมชน  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 2 1.23 920,000 0.59 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชน 2 1.23 700,000 0.45 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 4 สงเคราะห ์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ประสบภยัพิบตัิ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น 1 0.62 3,200,000 2.04 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 4 2.47 19,310,000 12.30 เทศบาลนครนครสวรรค์
รวม 10 6.17 25,410,000 16.18

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ด้านพัฒนากายภาพเมือง

แนวทางที่ 1 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ 13 8.02 18,139,482 11.55 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการจราจร 0 0.00 0 0.00 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 3 ปรับปรุงภมิูทศัน ์แหล่งทอ่งเที่ยว พ้ืนที่นนัทนาการ และสวนสาธารณะ 11 6.79 17,875,000 11.38 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจ าหนา่ยน้ าประปา พัฒนาคุณภาพน้ าประปา 8 4.94 5,392,900 3.43 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 5 ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้ าและการปอ้งกันน้ าทว่ม 1 0.62 1,400,000 0.89 เทศบาลนครนครสวรรค์
รวม 33 20.37 42,807,382 27.26
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โครงการ

จ านวน
โครงการ
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หน่วยด าเนินการ

ยทุธศาสตร์ท่ี  5  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง

แนวทางที่ 1 การสนบัสนนุ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน 0 0 0 0 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 2 การสนบัสนนุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถิ่น 4 2.47 3,170,000 2.02 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 3 การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 9 6 1,330,000 1 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 4 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความม่ันคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 4 2.47 9,532,500 6.07 เทศบาลนครนครสวรรค์
รวม 17 10.49 14,032,500 8.94

ยทุธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการบริหารจัดการท่ีดี

แนวทางที่ 1  การส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

1 0.62 100,000 0.06 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 2  การพัฒนาระบบการใหบ้ริการประชาชนอย่างเสมอภาค เกิดความพึงพอใจสูงสุด 2 1 0 0 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 3  บริหารงบประมาณอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามระเบยีบกฎหมาย และพัฒนาใหเ้กิดความคุ้มค่า 0 0 0 0 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 4  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และเปน็ธรรม 1 0.62 100,000 0.06 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 5  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ ใหส้ะดวก รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ 6 3.70 900,000 0.57 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 6  การพัฒนาศักยภาพบคุลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานใหมี้ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 49 30.25 51,654,500 32.89 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 59 36.42 52,754,500 33.59

รวม(งบประมาณเทศบาล) 162 100.00 157,035,082 100.00
5
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หน่วยด าเนินการ

ยทุธศาสตร์ท่ี  1  ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนบัสนนุ  ใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการปอ้งกันควบคุมโรคที่

เหมาะสม  และจัดบริการด้านสุขภาพใหค้รอบคลุมทั่วถึง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

6 85.71 345,600 2.71 เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศาสตร์ท่ี  2  ด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และความเทา่เทยีมกันทางการศึกษาของนกัเรียนทกุระดับ 1 14.29 12,417,600 97.29 เทศบาลนครนครสวรรค์
รวม (เงินอุดหนุน) 7 85.71 12,763,200    100.00

รวมท้ังส้ิน 169 100.00 169,798,282   100.00

ส่วนท่ี  2

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2554  เทศบาลนครนครสวรรค์ (งบเงินอุดหนุน)

6
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แนวทางท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคท่ีเหมาะสม

                และจัดบริการด้านสุขภาพให้ครอบคลุมท่ัวถงึ เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ข้ันตอน 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 งดเหล้าเข้าพรรษา 1. ส่งหนงัสือฯ ประชาชนที่สมัคร 100,000 เทศบาลนคร  - กลุ่มงาน

2. ติดต่อประสานงาน ใจเข้าร่วม นครสวรรค์ ปอ้งกันฯ

3. จัดซ้ือวัสดุฯ โครงการ จ านวน  - ส านกัการ

4. จัดอบรม 1 วัน 350 คน สาธารณสุข ฯ

5. ประเมินผล

2 จัดตั้งหนว่ยกู้ชีพ 1. จัดท ารายละเอียด ทมีหนว่ยกู้ชีพ 195,000 เขตเทศบาล  - ศูนย์บริการ

เทศบาลนคร 2. ด าเนนิการจัดอบรม 30 คน สาธารณสุข 2

นครสวรรค์ 3. จัดตั้งทมีหนว่ย  - ส านกัการ

กู้ชีพฯ สาธารณสุขฯ

4. จัดพิธีเปดิโครงการ

หนว่ยกู้ชีพฯ เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์

5. บริการช่วยเหลือ

รับ-ส่ง ผู้บาดเจ็บ

ผู้ประสบภยัไปยัง

สถานบริการ

6. สรุปผลด าเนนิงาน

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2554 เทศบาลนครนครสวรรค์

รายละเอียดของโครงการ
พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ งบประมาณ

7
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ข้ันตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของโครงการ
พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ งบประมาณ

3 คัดกรองมะเร็ง 1. จัดท ารายละเอียด สตรีอายุ 30 - 125,000 เขตเทศบาล กลุ่มงาน

ปากมดลูก 2. ประสานกับอสม. 60 ป ีธ.ค.53 - (สปสช.) ส่งเสริมสุขภาพ

3. คัดกรองมะเร็ง  ก.ย.54 ส านกัการ

ปากมดลูก สาธารณสุขฯ

4. ติดตามประเมินผล

5.สรุปผลด าเนนิงาน

4 โรงเรียนส่งเสริม 1. จัดท ารายละเอียด นกัเรียนโรงเรียน 38,000 9 โรงเรียน กลุ่มงาน

สุขภาพ 2. ประสานงานกับ ในสังกัดเทศบาล (สปสช.) เขตเทศบาล ส่งเสริมสุขภาพ

ส านกัการศึกษาและ โรงเรียนวิชาวดี ส านกัการ

โรงเรียน สาธารณสุขฯ

3. ด าเนนิงานตาม

กิจกรรมอนามัยฯ

4. นเิทศ ติดตามและ

ประเมินโรงเรียน

5. สรุปผลด าเนนิงาน

5 วัยเรียนสดใสม่ันใจ 1. ส ารวจนกัเรียน นกัเรียนพบภาวะ 130,000 24 โรงเรียน กลุ่มงาน

ไม่ซีด โรงเรียนในเขต 2. ประสานกบัโรงเรียน โลหติจางนอ้ยกว่า (สปสช.) เขตเทศบาล ส่งเสริมสุขภาพ

เทศบาลนคร 3. จ่ายยาเสริม ร้อยละ 10 ส านกัการ

นครสวรรค์ ธาตุเหล็ก สาธารณสุขฯ

4. ติดตามประเมินผล

5.สรุปผลด าเนนิงาน

8



9

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

รายละเอียดของโครงการ
พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ งบประมาณ

6 ตรวจสุขภาพช่องปาก 1. วางแผน จ านวนนกัเรียนที่ 25,000 เขตเทศบาล งานทนัต

ในเด็กนกัเรียนใน 2. จัดซ้ืออุปกรณ์ ได้รับการตรวจ (สปสช.) สาธารณสุข

สังกัดโรงเรียนของ 3. ประสานโรงเรียน ฟันไม่ต่ ากว่า ส านกัการ

เทศบาลนคร 4. จัดกิจกรรมตรวจ 2,000 คน สาธารณสุขฯ

นครสวรรค์ ฟันและสอนแปรงฟัน

5.ติดตามประเมินผล

7 เคลือบหลุมร่องฟัน 1. วางแผน จ านวนระดับช้ัน 7,600 เขตเทศบาล งานทนัต

และแก้ปญัหาสุขภาพ 2. จัดซ้ืออุปกรณ์ ป.1 และ ป.6 ที่ (สปสช.) สาธารณสุข

ช่องปากในเด็ก 3. ประสานโรงเรียน ได้รับการเคลือบ ส านกัการ

นกัเรียนระดับช้ัน ป.1, 4. ด าเนนิงาน หลุมร่องฟัน สาธารณสุขฯ

ป.6 ในสังกัดโรงเรียน 5.ติดตามประเมินผล ปอ้งกันฟันผุ 

ของเทศบาลฯ 100 คน

8 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือกิจกรรม 1. จัดท ารายละเอียด จ านวนยาสีฟัน 20,000 เขตเทศบาล งานทนัต

ทนัตกรรมเคลื่อนที่ 2. วางแผน หลอดเล็กและ (สปสช.) สาธารณสุข

3. จัดซ้ืออุปกรณ์ แปรงสีฟันที่จัด ส านกัการ

4. ด าเนนิงาน ซ้ือไม่ต่ ากว่า สาธารณสุขฯ

5.ติดตามประเมินผล อย่างละ 250 โหล

2 295,000
6 345,600
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10

ข้ันตอน 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 อสม. 1. จัดเตรียมข้อมูล อสม.ในเขต 2,500,000 เขตเทศบาล  - กลุ่มงาน

และทศันศึกษาดูงาน     และวางแผน เทศบาลฯ ส่งเสริมสุขภาพ

2. ประสานกับชุมชน จ านวน 800 คน ส านกัการ

3. จัดอบรมและ  - สาธารณสุขฯ

    ทศันศึกษาดูงาน

4. สรุปผลการ

    ด าเนนิงาน

5. ติดตาม/ประเมินผล

2,500,000

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อความม่ันคงของชีวิต ครอบครัว  สังคม

พื้นท่ี
 หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

10
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ข้ันตอน 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 เข้าค่ายทกัษะชีวิตพิชิต 1. จัดท ารายละเอียด นกัเรียนสังกัด 60,000 โรงเรียนใน งานกิจการนักเรียน

ยาเสพติด 2. ขออนมัุติโครงการ ทน.นว. ช้ัน ม.1 สังกัด ส านกัการศึกษา

3. ตั้งคณะท างาน จ านวน  160  คน เทศบาลฯ 

4. จัดการอบรม

5. ติดตามประเมินผล

2 อบรมและรณรงค์ 1. จัดท ารายละเอียด ผู้เข้ารับการอบรม          200,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

ปอ้งกันยาเสพติด 2. ขออนมัุติโครงการ และเข้าร่วม สังคม

3. ตั้งคณะท างาน กิจกรรม

4. จัดการอบรม  / จ านวน 1,000 คน

     จัดกิจกรรม

5. ติดตามประเมินผล

         260,000

พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

แนวทางท่ี 3 การเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝงัจิตส านึกให้ตระหนักถงึพิษภัยของยาเสพติดให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

พื้นท่ี
 หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2553

11
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ข้ันตอน 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 พัฒนาผู้ประกอบการ 1. ขออนมัุติโครงการ ผู้ประกอบการ 350,000 เขตเทศบาล  - กลุ่มงาน

จ าหนา่ยอาหารใน 2. ประสานหนว่ยงาน ร้านอาหาร , ใน ส่งเสริมสิ่งแวด

สถานศึกษาและ ที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษา , แผง ล้อม

ในเขตเทศบาลฯ 3. วางแผนด าเนนิการ ลอยจ าหนา่ย  - ส านกัการ

4. จัดอบรมตามแผน อาหารเข้ารับการ สาธารณสุข ฯ

5. ติดตามประเมินผล อบรม

2 พัฒนาผู้ประกอบการ 1. ขออนมัุติโครงการ ผู้ประกอบการ 50,000 เขตเทศบาล  - กลุ่มงาน

ร้านแต่งผมเสริมสวย 2. ประสานหนว่ยงาน ร้านแต่งผมเสริม ส่งเสริมสิ่ง

ที่เกี่ยวข้อง สวยเข้ารับการ แวดล้อม

3. วางแผนด าเนนิการ อบรม 250 คน  - ส านกัการ

4. จัดอบรมตามแผน สาธารณสุข ฯ

5. ติดตามประเมินผล

3 มหกรรมอาหารและ 1. ขออนมัุติโครงการ ออกร้านจ าหนา่ย 10,000 สนามกีฬา  - กลุ่มงาน

ของดีเมืองปากน  าโพ 2. ประสานหนว่ยงาน อาหาร 70 ร้าน จังหวัด ส่งเสริมสิ่งแวด

ที่เกี่ยวข้อง นครสวรรค์ ล้อม

3. ประชุมชี แจงร้านค้า  - ส านกัการ

4. ด าเนนิการจัดการ สาธารณสุข ฯ

5. สรุปผล

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

แนวทางท่ี 4 เสริมสร้าง  สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

พื้นท่ี
 หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ
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ข้ันตอน 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.
พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

4 พัฒนาตลาดสดนา่ซื อ 1. ขออนมิุโครงการ ตลาดมีการพัฒนา 100,000 เขตเทศบาล  - กลุ่มงาน

ในเขตเทศบาลฯ และ 2. จัดประชุมผู้ ใหไ้ด้เกณฑ์ ส่งเสริมสิ่ง

ทศันศึกษาดูงาน ประกอบการค้า มาตรฐานและถูก แวดล้อม

ตลาดสด สุขลักษณะ  - ส านกัการ

3. ด าเนนิการพัฒนา จ านวน 3 แหง่ สาธารณสุข ฯ

ตลาดสดใหไ้ด้ตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

4. รับการตรวจ

ประเมิน

5. สรุปผลการ

ด าเนนิงาน

510,000

13
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ข้ันตอน 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.
พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ
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แนวทางท่ี 5 ส่งเสริม  พัฒนา  สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการป้องกันและลดปัญหามลพิษ

ข้ันตอน 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 สร้างจิตส านกึในการ 1. จัดท ารายละเอียด ชุมชนในเขต 100,000 เขตเทศบาล  - งานบริการ

จัดการขยะมูลฝอย ของโครงการ เทศบาลจ านวน รักษาความ

2. ขออนมัุติโครงการ 8 ชุมชน มีการจัด สะอาด

3. ประสานงานหนว่ย การขยะมูลฝอย  - ส านกัการ

งานที่เกี่ยวข้องพร้อม ที่ถูกวิธี ปริมาณ สาธารณสุข ฯ

ก าหนดช่วงเวลา ขยะลดนอ้ยลง

ด าเนนิงาน

4. จัดกิจกรรมตาม

โครงการ

5. ติดตามและ

ประเมินผลโครงการ

2 ส่งเสริมการจัดการ 1. ขออนมัุติโครงการ ชุมชน โรงเรียน 100,000 เขตเทศบาล  - กลุ่มงาน

วัสดุรีไซเคิล 2. ประสานหนว่ยงาน ตลาดสดในเขต ส่งเสริมสิ่ง

ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลเข้าร่วม แวดล้อม

3. วางแผนด าเนนิการ โครงการ  - ส านกัการ

4. ด าเนนิการจัดการ สาธารณสุข ฯ

5. ติดตามประเมินผล

พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

พื้นท่ี
 หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2553
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ข้ันตอน 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.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2553

3 ถ่ายโอนภารกิจดูแล 1.ขออนมัุติโครงการ สถานประกอบการ 50,000 เขตเทศบาล  - กลุ่มงาน

โรงงานและการจด 2. ประสานหนว่ยงาน โรงงานจ าพวกที่ 1 ส่งเสริมสิ่ง

ทะเบยีนพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง และโรงงาน แวดล้อม

3. ประชุมช้ีแจง จ าพวกที่ 2  - ส านกัการ

4. ด าเนนิการจัดการ จ านวน 51 แหง่ สาธารณสุข ฯ

5. สรุปผล

4 จัดซ้ือเตาเผาศพ 1. จัดท ารายละเอียด 1 แหง่       1,990,000 กองสวัสดิการ

แบบปลอดมลพิษพร้อม 2. ขออนมัุติโครงการ สังคม

ติดตั้ง 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

5 ลดภาวะโลกร้อน 1. เสนอโครงการ จ านวน 120 คน 90,000 เขตเทศบาล งานกิจกรรม

2. ตั้งคณะท างาน เด็กฯ

3. ประชุม/รับสมัคร ส านกัการศึกษา

4. จัดกิจกรรม

5. ติดตามประเมินผล

2,330,000
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ข้ันตอน 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.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2553
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16

แนวทางท่ี 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และความเท่าเทียมกันทางการศกึษาของนักเรียนทุกระดับ

ข้ันตอน 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. จัดท ารายละเอียด นกัเรียนในสังกัด     12,417,600 โรงเรียนใน ฝ่ายกิจการ

นกัเรียนโรงเรียน 2. ขออนมัุติโครงการ เทศบาลฯ 8 แหง่ สังกัด โรงเรียนฯ

สังกัดเทศบาล 3. ตั้งคณะท างาน ประถม 40 % เทศบาลทั้ง ส านกัการศึกษา

(เงินอุดหนนุ) 4. ด าเนนิการ ระดับมัธยม  8 แหง่

5. ติดตามประเมินผล 100%

2 สัมมนาคณะกรรมการ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 160 คน          550,000 เทศบาลนคร ฝ่ายกิจการ

สถานศึกษาขั้น 2. ขออนมัุติโครงการ 1 คร้ัง / ปี นครสวรรค์ โรงเรียนฯ

พ้ืนฐานโรงเรียนสังกัด 3. ตั้งคณะท างาน ส านกัการศึกษา

เทศบาลฯ 4. ด าเนนิการ

5. ติดตามประเมินผล

3 ส่งเสริมโรงเรียนใน 1. จัดท ารายละเอียด โรงเรียนสังกัด          500,000 โรงเรียนใน ฝ่ายกิจการ

สังกัดเทศบาลฯและ 2. ขออนมัุติโครงการ เทศบาลฯ 8 แหง่ สังกัด โรงเรียนฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3. ตั้งคณะท างาน ศูนย์พัฒนาเด็ก เทศบาลทั้ง ส านกัการศึกษา

สู่สังคมแหง่การเรียนรู้ 4. ด าเนนิงานโครงการ เล็ก 11 แหง่  8 แหง่ และ

5. ติดตามประเมินผล ศูนพัฒนา

เด็กเล็ก 11

แหง่

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

พื้นท่ี
 หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ
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ข้ันตอน 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.
พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

4 แข่งขันคนเก่งของ 1. จัดท ารายละเอียด นกัเรียนระดับ 90,000 เทศบาลนคร หนว่ย

ทอ้งถิ่นด้านวิชาการ 2. ประชุมช้ีแจง  ช้ัน ป.1 - ม.3 นครสวรรค์ ศึกษานเิทศก์

3. จัดท าข้อสอบ จ านวน 576  คน ส านกัารศึกษา

4. ตั้งคณะท างาน

5. ติดตามประเมินผล

5 ปฐมนเิทศ 1. ขออนมัุติโครงการ จ านวน 800 คน 50,000 เทศบาลนคร หนว่ย

ผู้ปกครองนกัเรียน 2. แต่งตั้งกรรมการ นครสวรรค์ ศึกษานเิทศก์

3.ประชุม/ประสานงาน ส านกัารศึกษา

4. ด าเนนิการ

5. ติดตามประเมินผล

6 อบรมครูเพ่ือพัฒนา 1. จัดท ารายละเอียด จ านวนผู้เข้ารับ 1,000,000 เขตเทศบาล หนว่ย

ความเปน็มืออาชีพ 2. ขออนมัุติโครงการ การอบรม 400 ศึกษานเิทศก์

และทศันศึกษาดูงาน 3. ตั้งคณะท างาน คน ส านกัารศึกษา

4. จัดการอบรม

5. ติดตามประเมินผล

7 คุณธรรมน าความรู้ 1. ขออนมัุติโครงการ นกัเรียนที่เข้า 150,000 อุทยานสวรรค์ หนว่ย

เสริมสร้างปรัชญา 2. แต่งตั้งกรรมการ เรียนใหม่ จ านวน ศึกษานเิทศก์

เศรษฐกิจพอเพียง 3.ประชุม/ประสานงาน 3 รุ่นๆละ 200 คน ส านกัการศึกษา

4. ด าเนนิการอบรม

5. ติดตามประเมินผล

17
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ข้ันตอน 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.
พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

8 ประเมินคุณภาพ 1. จัดท ารายละเอียด โรงเรียนในสังกัด 40,000 โรงเรียนใน หนว่ย

การศึกษาภายใน 2. เสนอโครงการ เทศบาลฯ ปลีะ 2 สังกัด ศึกษานเิทศก์

สถานศึกษา 3. ตั้งคณะท างาน คร้ัง เทศบาลฯ ส านกัการศึกษา

4. ด าเนนิการประเมิน

5. สรุปผล

9 จัดหาหนงัสือเรียนและ 1. ขออนมัุติโครงการ นกัเรียนทกุคน 1,000,000 เขตเทศบาล หนว่ย
แบบฝึกหดัพร้อม 2. แต่งตั้งกรรมการ จ านวน 6,913 คน  8 แหง่ ศึกษานเิทศก์

อุปกรณ์การเรียน 3. ด าเนนิการจัดซ้ือ ส านกัการศึกษา

4. มอบใหน้กัเรียน

5. ติดตามประเมินผล

10 พัฒนาปรับปรุง 1. จัดท ารายละเอียด ปรับปรุงหลักสูตร            50,000 โรงเรียนใน หนว่ย

หลักสูตรสถานศึกษา 2. เสนอโครงการ สถานศึกษาปลีะ สังกัด ศึกษานเิทศก์

3. จัดการอบรม 1 คร้ัง เทศบาลฯ ส านกัการศึกษา

4. ติดตามประเมินผล

11 จัดประสบการณ์เพ่ือ 1. จัดท ารายละเอียด ครูปฐมวัยใน 50,000 โรงเรียนใน ฝ่ายวิชาการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 2. ขออนมัุติโครงการ สังกัดเทศบาล สังกัด ส านกัการศึกษา

และทศันศึกษาดูงาน 3. ตั้งคณะท างาน นครนครสวรรค์ เทศบาลฯ

4. จัดการอบรม

5. ติดตามประเมินผล

18
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ข้ันตอน 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.
พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

12 อบรมครูผู้ดูแลเด็ก 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 19  คน 50,000 ศูนย์พัฒนา ฝ่ายกิจการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. ขออนมัุติโครงการ เด็กเล็กสังกัด โรงเรียนฯ

เพ่ือพัฒนาวิชาการ 3. ตั้งคณะท างาน เทศบาลฯ ส านกัการศึกษา

และทศันศึกษาดูงาน 4. จัดการอบรม

5. ติดตามประเมินผล

13 ส่งเสริมและพัฒนา 1. จัดท ารายละเอียด เด็กในศูนย์ฯ 50,000 ศูนย์พัฒนา ฝ่ายกิจการ

มาตรฐานศูนย์พัฒนา 2. ขออนมัุติโครงการ  สังกัดเทศบาลฯ เด็กเล็กสังกัด โรงเรียนฯ

เด็กเล็ก 3. ตั้งคณะท างาน จ านวน 435  คน เทศบาลฯ ส านกัการศึกษา

4. ด าเนนิโครงการ

5. ติดตามประเมินผล

14 ปฐมนเิทศผู้ปกครอง 1. จัดท ารายละเอียด ผูป้กครองเดก็ 20,000 ศูนย์พัฒนา ฝ่ายกิจการ

เด็กเล็กของศูนย์ 2. ขออนมัุติโครงการ ศูนย์ฯ สังกัด เด็กเล็กสังกัด โรงเรียนฯ

พัฒนาเด็กเล็ก 3. ตั้งคณะท างาน เทศบาลฯ เทศบาลฯ ส านกัการศึกษา

4. ด าเนนิโครงการ

5. ติดตามประเมินผล

15 มอบสัมฤทธิบตัร 1. จัดท ารายละเอียด เด็กในศูนย์ฯ 30,000 ศูนย์พัฒนา ฝ่ายกิจการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. ขออนมัุติโครงการ สังกัดเทศบาลฯ เด็กเล็กสังกัด โรงเรียนฯ

3. ตั้งคณะท างาน จ านวน 250 คน เทศบาลฯ ส านกัการศึกษา

4. ด าเนนิโครงการ

5. ติดตามประเมินผล

19



20

ข้ันตอน 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.
พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

3,630,000
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20

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางท่ี 2 พัฒนาวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยส่ืออิเล็คทรอนิค (e-learning)

ข้ันตอน 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 จัดนทิรรศการผลงาน 1. จัดท ารายละเอียด ครูและนกัเรียน 1,050,000 1. อบจ.เชียง หนว่ย

การศึกษา 2. เสนอโครงการ ระดับประถม รายจัด ศึกษานเิทศก์

3. ประชุมช้ีแจง ศึกษา-มัธยม นทิรรศการ ส านกัการศึกษา

4. ตั้งคณะท างาน ตอนต้น จ านวน ระดับกลุ่ม

5. ติดตามประเมินผล 200คน ได้รับ การศึกษา

การพัฒนา ทอ้งถิ่นที่ 7 -8

ผลงานทางด้าน 2.กรม

วิชาการ ส่งเสริมฯ

ระดับประเทศ

1,050,000

พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2553
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ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางท่ี 3 พัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนส่ือสารได้ 3 ภาษา

ข้ันตอน 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 พัฒนาศักยภาพใน 1. เสนอโครงการ อบรมนกัเรียน 90,000 เทศบาลนคร หนว่ย

การจัดกิจกรรมเรียนรู้ 2. แต่งตั้งคณะท างาน ครูในโรงเรียน นครสวรรค์ ศึกษานเิทศก์

3 ภาษา 3. ประชุม สังกัดเทศบาลฯ ส านกัการศึกษา

ประสานงานวิทยากร

4. ด าเนนิการจัด

กิจกรรม

5. ติดตามประเมินผล

90,000

พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2553
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แนวทางท่ี 4 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู้ความสามารถ เป็นเลิศทางด้านกีฬา ดนตรี และนันทนาการ

ข้ันตอน 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 พัฒนานกัเรียนด้าน 1.ขออนมัุติโครงการ กลุ่มโรงเรียน 2,000,000 โรงเรียนใน งานกีฬาและ

กีฬากรีฑา และดนตรี 2.ประชุม/แต่งตั้ง เทศบาลฯทกุ สังกัด นนัทนาการ

สู่ความเปน็เลิศ เจ้าหนา้ที่ด าเนนิการ ระดับ เทศบาลฯ ส านกัการ

ประสานงาน ศึกษา

ผู้เกี่ยวข้อง

3.จัดซ้ือ-จัดจ้าง

4.จัดการแข่งขัน และ

เข้าร่วมแข่งขัน

5.สรุปผล/ประเมินผล

โครงการ

2 แข่งขันกีฬาอนบุาลใน 1. จัดท ารายละเอียด โรงเรียนอนบุาล 250,000 เขตเทศบาล งานกีฬาและ

เขตเทศบาลฯ 2. เสนอโครงการ ในเขตเทศบาลฯ. นนัทนาการ

3. ตั้งคณะท างาน ทกุระดับช้ัน ส านกัการ

4. จัดกิจกรรม 1 คร้ัง ศึกษา

5. ติดตามประเมินผล

3 ส่งเสริมการแข่งขัน 1. จัดท ารายละเอียด จัดแข่งขัน 2,000,000 เทศบาลฯ งานกิจกรรม

กีฬาในเขตเทศบาลฯ 2. ขออนมัุติโครงการ โรงเรียนใน และโรงเรียน เด็กฯ

3. ตั้งคณะท างาน เขตเทศบาลฯ สังกัดฯ ส านกัการ

4. จัดกิจกรรม ศึกษา

5. ติดตามประเมินผล

พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

พื้นท่ี
 หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2553
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ข้ันตอน 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.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2553

4 วันเด็กแหง่ชาติ 1. เสนอโครงการ ประกวดร้องเพลง 450,000 ส านกังาน งานกิจกรรม

2. ตั้งคณะท างาน ประกวดเต้น เทศบาลฯ เด็กฯ

3. ประชุม เล่นเกมส์ แข่งขัน โรงเรียนในสัง ส านกัการ

4. จัดกิจกรรม กีฬาพ้ืนเมือง กัดเทศบาลฯ ศึกษา

5. ติดตามประเมินผล

5 ดนตรีเพ่ือประชาชน 1. เสนอโครงการ จัดกิจกรรมประ 150,000 ลานดนตรี งานกิจกรรม

2. ตั้งคณะท างาน กวดร้องเพลง อุทยานสวรรค์ เด็กฯ

3. ประชุม/รับสมัคร ส านกัการ

4. จัดกิจกรรม ศึกษา

5. ติดตามประเมินผล

6 การแข่งขันกีฬาเทศบาล 1. ขอความเหน็ชอบ พนกังานเทศบาล 100,000 เขตเทศบาล งานธุรการ

สัมพันธ์ จ.นว. 2. ประสานผู้เกี่ยวข้อง พนกังานจ้าง ส านกัปลัดฯ

3. จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน 300 คน 

4.จัดกิจกรรม  เข้าร่วมการ

5. สรุปผลการจัดกิจกรรม แข่งขันกีฬาฯ

23
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ข้ันตอน 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.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2553

7 สนบัสนนุการจัดการ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 5,000,000 เขตเทศบาล งานกีฬาและ

แข่งขันกีฬา 2. ขออนมัุติโครงการ ผู้เข้าร่วม นนัทนาการ

 และการออกก าลังกาย 3. ตั้งคณะท างาน โครงการ ส านกัการศึกษา

 จ.นครสวรรค์ 4. จัดแข่งขันกีฬา 10,000 คน

5. ติดตามประเมินผล

9,950,000
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ข้ันตอน 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.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2553

25
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ข้ันตอน 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.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2553

26
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ข้ันตอน 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.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2553
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30
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ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางท่ี 5 ส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการท่องเท่ียว

ข้ันตอน 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 ถนนคนเดิน 1. ขออนมัุติด าเนนิการ จ านวนกิจกรรม 350,000 เขตเทศบาล งานส่งเสริม

2. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 4 คร้ัง / เดือน การทอ่งเที่ยว

ด าเนินการ/เตรียมสถานที่

3. ประชาสัมพันธ์

4. ด าเนนิโครงการ

5. ประเมินผล

2 จัดงานวันครู 1. จัดท ารายละเอียด จัดกิจกรรมวันครู 45,000           เทศบาลนคร ฝ่ายกิจการ

2. ขออนมัุติโครงการ พนกังานครูและ นครสวรรค์ โรงเรียนฯ

3. ตั้งคณะท างาน บคุลากรทางการ ส านกัการศึกษา

4. ด าเนนิการ ศึกษาในสังกัด

5. ติดตามประเมินผล เทศบาลฯ จ านวน 

400 คน

3 สนบัสนนุ ส่งเสริม งาน 1. จัดท ารายละเอียด ส่งเสริมการจัด 900,000 เขตเทศบาล ฝ่ายส่งเสริม

ราชพิธี รัฐพิธี และงาน 2. ขออนมัุติโครงการ งานพิธีตา่งๆ ศาสนาและ

ประเพณีทอ้งถิ่น 3. ตั้งคณะท างาน จ านวน 6 กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม

4. ด าเนนิการ ส านกัการศึกษา

5. ติดตามประเมินผล

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

4 อบรมลูกเสือจราจร 1. จัดท ารายละเอียด ผู้เข้าร่วมโครงการ 90,000 โรงเรียนสังกัด ฝ่ายกิจการ

2. ขออนมัุติโครงการ จ านวน  160  คน เทศบาลฯ โรงเรียนฯ

3. ตั้งคณะท างาน ส านกัการศึกษา

4. จัดการอบรม

5. ติดตามประเมินผล

5 รณรงค์เพ่ือปอ้งกันและ 1. จัดท ารายละเอียด ผู้เข้าร่วมโครงการ 15,700 โรงเรียนในสัง ฝ่ายกิจการ

แก้ไขปญัหายาเสพติด 2. ขออนมัุติโครงการ จ านวน  160  คน กัดเทศบาลฯ โรงเรียนฯ

(เงินอุดหนนุทั่วไป) 3. ตั้งคณะท างาน ส านกัการศึกษา

4. จัดกิจกรรม

5. ติดตามประเมินผล

1,400,700
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ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางท่ี 6 ส่งเสริม สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ข้ันตอน 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 ส่งเสริมการเรียนรู้ 1. จัดท ารายละเอียด จัดกิจกรรมเสริม 15,000 เขตเทศบาล ฝ่ายการศึกษา

ส าหรับเด็กนอกระบบ 2. ขออนมัุติโครงการ ความรู้ใหก้ับเด็ก นอกระบบฯ  

3. ตั้งคณะท างาน การศึกษานอก ส านกัการศึกษา

4. ด าเนนิโครงการ ระบบจ านวน 30

5. ติดตามประเมินผล คน

15,000

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ
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ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน

แนวทางท่ี 1 ส่งเสริม และสนับสนุน การแก้ไขปัญหาความยากจน

ข้ันตอน 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 ส่งเสริมและพัฒนา 1. จัดท ารายละเอียด จัดกิจกรรม       1,280,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

ชุมชนพอเพียง 2. ขออนมัุติโครงการ จ านวน 5 สังคม

3. ตั้งคณะท างาน กิจกรรม

4. ด าเนนิการ

5. ติดตามประเมินผล

1,280,000     

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ
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ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน

แนวทางท่ี 2 พัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข้ันตอน 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 พัฒนาฐานข้อมูล 1. จัดท ารายละเอียด ทราบข้อมูล          250,000 เขตเทศบาล งานชุมชนเมือง

2. ขออนมัุติโครงการ พ้ืนฐานของชุมชน กองสวัสดิการ

3. ตั้งคณะท างาน จ านวน 67 ชุมชน สังคม

4. จัดเก็บข้อมูล

5. ติดตามประเมินผล

2 สนบัสนนุกลุ่มสตรี 1.ประชุมช้ีแจงจัดท า กลุ่มสตรีเกิดการ          670,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

เพ่ือส่งเสริม โครงการ มีส่วนร่วม และ สังคม

และพัฒนาศักยภาพ 2.ชุมชนจัดท าโครงการ ชุมชนได้รับการ

เสนอเทศบาลฯ พัฒนา 67 ชุมชน

3.น าเสนอ

นายกเทศมนตรี

4.ด าเนนิการตาม

โครงการ

5.ติดตาม/ประเมินผล

920,000        

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ
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30

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ
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31

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ
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33



34

34



30

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน

แนวทางท่ี 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ข้ันตอน 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 ส่งเสริมคุณธรรม 1. จัดท ารายละเอียด ผู้เข้ารับการ          200,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

และจริยธรรมส าหรับ 2. ขออนมัุติโครงการ ฝึกอบรม 448 สังคม

ประชาชน 3. ตั้งคณะท างาน คน / ปี

4. จัดการอบรม

5. ติดตามประเมินผล

2 ปกปอ้งสถาบนั สงบ 1. จัดท ารายละเอียด ผู้เข้าร่วม          500,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

สันติ และสามัคคี 2. ขออนมัุติโครงการ กิจกรรม สังคม

3. ตั้งคณะท างาน จ านวน 670 คน

4. จัดการอบรม

5. ติดตามประเมินผล

         700,000

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

30



31

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน

แนวทางท่ี 4 สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบือ้งต้น

ข้ันตอน 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 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1. จัดท ารายละเอียด ประชาชนในเขต       3,200,000 เขตเทศบาล งานสังคม

ประชาชน 2. ขออนมัุติโครงการ เทศบาลที่ประสบ สงเคราะห์

3. ตั้งคณะท างาน ภยัพิบตัิต่างๆ กองสวัสดิการ

4. ด าเนนิการ จ านวน 67 ชุมชน สังคม

5. ติดตามประเมินผล

3,200,000     

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นท่ี
 หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
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ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน

แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศกัยภาพของชุมชน

ข้ันตอน 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 สนบัสนนุชุมชนเพ่ือ 1.ประชุมช้ีแจงจัดท า ประชาชนเกิดการ       2,010,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

เสริมสร้างการมี โครงการ มีส่วนร่วม และ สังคม

ส่วนร่วม และ 2.จัดท าโครงการ ชุมชนได้รับการ

พัฒนาศักยภาพ เสนอเทศบาลฯ พัฒนา 67 ชุมชน

ชุมชนเข้มแข็ง 3.น าเสนอ

นายกเทศมนตรี4.ด าเนนิการตาม

โครงการ5.ติดตาม/ประเมินผล

2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1. จัดท ารายละเอียด จัดกิจกรรม       7,000,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

2. ขออนมัุติโครงการ จ านวน 9 สังคม

3. ตั้งคณะท างาน กิจกรรม

4. ด าเนนิการ

5. ติดตามประเมินผล

3 ส่งเสริมและเพ่ิม 1. จัดท ารายละเอียด จัดกิจกรรม     10,000,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

ศักยภาพชุมชน 2. ขออนมัุติโครงการ จ านวน 5 สังคม

3. ตั้งคณะท างาน กิจกรรม

4. ด าเนนิการ

5. ติดตามประเมินผล

พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2553
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ข้ันตอน 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.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2553

4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1. จัดท ารายละเอียด สร้างกระบวน          300,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

ขององค์กรชุมชน 2. ขออนมัุติโครงการ การเรียนรู้ร่วม สังคม

ในเขตเทศบาลฯ 3. ตั้งคณะท างาน กัน จ านวน 670

4. จัดการอบรม/ คน

กิจกรรม

5. ติดตามประเมินผล

19,310,000   
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34

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง

แนวทางท่ี 1 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

ข้ันตอน 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. จัดท ารายละเอียด จัดซ้ือ / จ่ายค่า       1,019,482 เขตเทศบาล ส านกัการช่าง

ที่ดินเพ่ือก่อสร้าง 2. ขออนมัุติโครงการ ทดแทนที่ดิน

ระบบสาธารณูปโภค 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง และสิ่งก่อสร้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 4 ราย

5. ติดตามประเมินผล

2 ก่อสร้างผิวจราจร 1. จัดท ารายละเอียด ผิวจราจร หนา       1,000,000 ข้างบา้น ส านกัการช่าง

พร้อมทอ่ระบายน ้า 2. ขออนมัุติโครงการ 0.15 เมตร บญุสนอง

แยกถนนจักรวาล 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง กว้าง 4-5 เมตร ช่วงต่อขยาย

(ข้างบา้นบญุสนอง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง ยาว 170 เมตร

ช่วงต่อขยาย) 5. ติดตามประเมินผล

3 ก่อสร้างผิวจราจร 1. จัดท ารายละเอียด ผิวจราจร หนา          570,000 แยกถนน ส านกัการช่าง

พร้อมทอ่ระบายน ้า 2. ขออนมัุติโครงการ 0.15 เมตร วิไลสวรรค์

แยกถนนวิไลสวรรค์ 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง กว้าง 3 เมตร

(ซอยข้างเรือนไม้ 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง ยาว 143 เมตร

จิตราพร) 5. ติดตามประเมินผล

4 ก่อสร้างผิวจราจร 1. จัดท ารายละเอียด ผิวจราจร หนา          480,000 บนเกาะยม ส านกัการช่าง

พร้อมทอ่ระบายน ้า 2. ขออนมัุติโครงการ 0.15 เมตร

ถนนสาธารณะ 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง กว้าง 5 เมตร

บนเกาะยมข้างบา้น 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง ยาว 184 เมตร

นายบรรจง จิตรอ่อนนิ่ม 5. ติดตามประเมินผล

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

5 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. 1. จัดท ารายละเอียด ผิวจราจร หนา          980,000 แยกถนน ส านกัการช่าง

พร้อมทอ่ระบายน ้า 2. ขออนมัุติโครงการ 0.15 เมตร สวรรค์วิถี

แยกถนนสวรรค์วิถี 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง กว้าง 3 เมตร

ข้างบญุชัยคอนกรีต 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง ยาว 165 ม.

เยื้องหมู่บา้นการุณ 5. ติดตามประเมินผล

รังสี

6 ก่อสร้างผิวจราจร 1. จัดท ารายละเอียด ผิวจราจร หนา          480,000 แยกทางหลวง ส านกัการช่าง

พร้อมทอ่ระบายน ้า 2. ขออนมัุติโครงการ 0.15 เมตร หมายเลข

ถนนสาธารณะ 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง กว้าง 3 เมตร 117

แยกทางหลวง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง ยาว 76 เมตร

หมายเลข 117 5. ติดตามประเมินผล

ข้างอู่ประจักษ์กลการ

7 ก่อสร้างผิวจราจร 1. จัดท ารายละเอียด ผิวจราจร หนา       1,100,000 แยกทางหลวง ส านกัการช่าง

พร้อมทอ่ระบายน ้า 2. ขออนมัุติโครงการ 0.15 เมตร หมายเลข

ถนนสาธารณะ 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง กว้าง 3.50 เมตร 117 ข้างร้าน

แยกทางหลวง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง ยาว 227 เมตร เทคนคิการ

หมายเลข 117  ข้าง 5. ติดตามประเมินผล ไฟฟ้า

ร้านเทคนคิการไฟฟ้า
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

8 ก่อสร้างผิวจราจร 1. จัดท ารายละเอียด ผิวจราจร หนา       1,600,000 ระหว่างถนน ส านกัการช่าง

พร้อมทอ่ระบายน ้า 2. ขออนมัุติโครงการ 0.15 เมตร วงศ์สวรรค์

ถนนสาธารณะเช่ือม 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง กว้าง 4-5 เมตร กับถนน

เพ่ิมระหว่างถนน 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง ยาว 215 เมตร หมิพานต์

วงศ์สวรรค์กับ 5. ติดตามประเมินผล

ถนนหมิพานต์

9 ก่อสร้างทางเทา้ 1. จัดท ารายละเอียด พ้ืนที่รวม 1,050       1,050,000 เขตเทศบาล ส านกัการช่าง

ภายในเขตเทศบาล 2. ขออนมัุติโครงการ ตร.ม.

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

10 ปรับปรุงเกาะกลาง 1. จัดท ารายละเอียด พ้ืนที่รวม 1,350       1,000,000 เขตเทศบาล ส านกัการช่าง

ถนนภายในเขตเทศบาล 2. ขออนมัุติโครงการ ตร.ม.

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

11 ก่อสร้างถนนสาธารณะ 1. จัดท ารายละเอียด ผิวจราจร หนา       7,500,000 แยกถนน ส านกัการช่าง

แยกถนนไกรลาศ 2. ขออนมัุติโครงการ 0.10 เมตร กว้าง ไกรลาศ

เข้าบา้นพักศาลอุทธรณ์ 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง 9 เมตร ยาว

ภาคช่วงที่สอง เช่ือม 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 400 เมตร

ถนนก าลังพล 5. ติดตามประเมินผล

36
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

12 ก่อสร้างถนน 1. จัดท ารายละเอียด ผิวจราจร หนา          350,000 ข้างสถานธนา ส านกัการช่าง

คสล.ซอยข้าง 2. ขออนมัุติโครงการ 0.15 เมตร กว้าง นบุาล 2

สถานธนานบุาล 2 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง 2.75 เมตร ยาว (อรรถกวี 6)

(อรรถกวี 6) 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 75 เมตร 

5. ติดตามประเมินผล

13 ก่อสร้างผิวจราจร 1. จัดท ารายละเอียด ผิวจราจร หนา       1,010,000 ถนนซอย ส านกัการช่าง

พร้อมทอ่ระบายน ้า 2. ขออนมัุติโครงการ 0.15 เมตร กว้าง พัฒนาที่ดิน

เช่ือมถนนซอยพัฒนา 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง 3.50-4.50 เมตร

ที่ดิน จากบริเวณ 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง ยาว 187 เมตร

บา้นเลขที่ 69/7 5. ติดตามประเมินผล

18,139,482   
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ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง

แนวทางท่ี 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเท่ียว พื้นท่ีนันทนาการ และสวนสาธารณะ

ข้ันตอน 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 ปรับปรุงลานมังกร 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 แหง่       1,200,000 อุทยานสวรรค์ ส านกัการช่าง

ภายในอุทยานสวรค์ 2. ขออนมัุติโครงการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

2 ปรับปรุงปา้ย 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 ปา้ย       1,200,000 อุทยานสวรรค์ ส านกัการช่าง

อุทยานสวรรค์ 2. ขออนมัุติโครงการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

3 ก่อสร้างเสาธงบริเวณ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 แหง่ 250,000        อุทยานสวรรค์ ส านกัการช่าง

ลานกีฬาภายใน 2. ขออนมัุติโครงการ

อุทยานสวรรค์ 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

4 ปรับปรุงสะพานแขวน 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 แหง่ 800,000        อุทยานสวรรค์ ส านกัการช่าง

ภายในอุทยานสวรรค์ 2. ขออนมัุติโครงการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

5 ปรับปรุงร้ัวรอบ 1. จัดท ารายละเอียด ความยาว 885 5,300,000     อุทยานสวรรค์ ส านกัการช่าง

อุทยานสวรรรค์ 2. ขออนมัุติโครงการ เมตร

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

6 ก่อสร้างหอ้งน้้า 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 2 แหง่ 1,600,000     อุทยานสวรรค์ ส านกัการช่าง

ภายในอุทยานสวรรค์ 2. ขออนมัุติโครงการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

7 พัฒนาพ้ืนที่บริเวณ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 แหง่ 4,000,000     หนองผักตบ ส านกัการช่าง

หนองผักตบ 2. ขออนมัุติโครงการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

8 ปรับปรุงปา้ย 1. จัดท้ารายละเอียด จ้านวน 1 ปา้ย 200,000        หนา้เงินทนุ ส้านกัการช่าง

ต้นแม่น้้าเจ้าพระยา 2. ขออนมัุติโครงการ หลักทรัพย์

3. จัดจ้าง เจ้าพระยาเก่า

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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40

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

9 จัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์ 1. จัดท้ารายละเอียด จ้านวน 1 ปา้ย 250,000        เขตเทศบาล กองวิชาการ

2. ขออนมัุติโครงการ และแผนงาน

3. จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

10 ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง 1. จัดท้ารายละเอียด จ้านวน 1 ปา้ย 1,975,000     อุทยานสวรรค์ ส้านกัการช่าง

และไฟประดับ บริเวณ 2. ขออนมัุติโครงการ

ลานมังกรภายใน 3. จัดจ้าง

อุทยานสวรรค์ 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

11 ปรับปรุงซ่อมแซม 1. จัดท้ารายละเอียด จ้านวน 2 แหง่ 1,100,000     อุทยานสวรรค์ ส้านกัการช่าง

อุปกรณ์ชุดสนามเด็กเล่น 2. ขออนมัุติโครงการ และหนา้

ภายในอุทยานสวรรค์ 3. จัดจ้าง ส้านกังาน

และในพ้ืนที่ส้านกังาน 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง เทศบาล

เทศบาลฯ 5. ติดตามประเมินผล

17,875,000   
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41

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง

แนวทางท่ี 4 ปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจ้าหน่ายน ้าประปา พัฒนาคุณภาพน ้าประปา

ขั นตอน 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 วางทอ่เมนประปา 1. จัดท ารายละเอียด ใช้ทอ่ PVC ช้ัน 8.5 474,800        ซอย ส านกัการประปา

ซอยแสงสวรรค์ข้ามไป 2. ขออนมัุติโครงการ ชนดิต่อด้วยแหวนยาง แสงสวรรค์

เกาะญวนถึงจุดเวนคืน 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง ขนาด Ø 200 มม.และ

ที่ดินริมแม่น้ าเจ้าพระยา  4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง ขนาด Ø 150 มม.

5. ติดตามประเมินผล ซอยแสงสวรรค์

ข้ามไปเกาะญวน 

ถึงจุดเวนคืนที่ดิน

2 วางทอ่เมนประปา 1. จัดท ารายละเอียด ใช้ทอ่ PVC ขนาด 293,000        ซอยโกสีย์ 4 ส านกัการประปา

ซอยโกสีย์ 4 2. ขออนมัุติโครงการ Ø 100 มม.x 6 ม. 

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง ช้ันคุณภาพ 13.5

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง ชนดิต่อด้วยแหวนยาง  

5. ติดตามประเมินผล ความยาว  290 ม.

ประสานทอ่ใหก้ับ

ผู้ใช้น้ าเดิม

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื นท่ี

 หน่วย
ด้าเนินการ
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ขั นตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื นท่ี

 หน่วย
ด้าเนินการ

3 วางทอ่เมนประปา 1. จัดท ารายละเอียด ใช้ทอ่ PVC ขนาด 238,600        ซอยโกสีย์ 6 ส านกัการประปา

 ซอยโกสีย์ 6 2. ขออนมัุติโครงการ Ø 100 มม. X 6 ม. 

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง ช้ันคุณภาพ 13.5

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง ชนดิต่อด้วยแหวนยาง  

5. ติดตามประเมินผล ความยาว 240 ม.

ประสานทอ่ใหก้ับ

ผู้ใช้น้ าเดิม

4 วางทอ่ประปาถนน 1. จัดท ารายละเอียด โดยใช้ทอ่ PVC ขนาด 1,976,300     ถนนไกรลาศ ส านกัการประปา

ไกรลาศ (เลี่ยงเมือง) 2. ขออนมัุติโครงการ Ø 8" ช้ัน 8.5 (เลี่ยงเมือง)

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง ชนดิต่อด้วยแหวนยาง 

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง วางทอ่บนทางเทา้ 

5. ติดตามประเมินผล ความยาว 2,000 ม.

5 วางทอ่ประปา ปากซอย 1. จัดท ารายละเอียด โดยใช้ทอ่ PVC ช้ัน 13.5 336,300        สวรรค์วิถี 18 ส านกัการประปา

ชุมชนสวรรค์วิถี 18 2. ขออนมัุติโครงการ ขนาด Ø 4" ชนดิต่อ ถึงชุมชน

ถึงชุมชนหวัเมืองพัฒนา 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง ด้วยแหวนยาง ยาว หวัเมืองพัฒนา

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 330 ม. ประสานจากทอ่

5. ติดตามประเมินผล เมน A/C Ø 300 มม. 

และประสานทอ่ใหก้ับ

ผู้ใช้น้ าตามเดิม 

ประมาณ 20 ราย
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ขั นตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื นท่ี

 หน่วย
ด้าเนินการ

6 วางทอ่เมนประปาจาก 1. จัดท ารายละเอียด ยาว 540 ม.ใช้ทอ่เหล็ก 753,900        หลังเทศบาล ส านกัการประปา

ถังสูง 400 ม3 ลงหลัง 2. ขออนมัุติโครงการ อาบสังกะสีติดหนา้จาน ถึงมาตุลี 8

เทศบาลไปตามผิวจราจร 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง ยาว 90 ม. ทอ่  PVC 

ถึงซอยมาตุลี 8 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง ขนาด Ø 150  มม.

5. ติดตามประเมินผล ช้ันคุณภาพ 13.5 ชนดิต่อ

ด้วยแหวนยาง  450 ม.

7 ก่อสร้างโรงบรรจุน้ าดื่ม 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 แหง่ 700,000        เขตเทศบาล ส านกัการประปา

 พร้อมหอ้งเก็บขวด 2. ขออนมัุติโครงการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

8 ติดตั้งเคร่ืองตรวจวัด 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 ชุด 620,000        เขตเทศบาล ส านกัการประปา

คุณภาพน้ า 2. ขออนมัุติโครงการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

5,392,900     
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44

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง

แนวทางท่ี 5 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน ้าและการป้องกันน ้าท่วม

ขั นตอน 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 ปรับปรุงระบบระบายน ้า 1. จัดท้ารายละเอียด ยาว 250 เมตร 1,400,000     ถนน ส้านกัการช่าง

ถนนสวรรค์วิถี 2. ขออนมัุติโครงการ สวรรค์วิถี

3. จัดซื อ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

1,400,000     

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื นท่ี

 หน่วย
ด้าเนินการ
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45

ยทุธศาสตรท่ี 5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง

แนวทางท่ี 2 การสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ข้ันตอน 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. ขอความเหน็ชอบ พนกังาน 100,000        เขตเทศบาล งานธุรการ

(ตามนโยบาย  2. ประสานผู้เกี่ยวข้อง เทศบาลและ ส านกัปลัดฯ

กระทรวงมหาดไทย) 3. จัดซ้ือจัดจ้าง ประชาชนทั่วไป

4.จัดกิจกรรม

5. สรุปผลการจัด

กิจกรรม

2 อุดหนนุหนว่ยงานของ 1. หนงัสือขอรับเงิน หนว่ยงานของรัฐ 1,000,000     เขตเทศบาล งานธุรการ

รัฐหรือองค์กรเอกชน อุดหนนุ หรือองค์กรเอกชน ส านกัปลัดฯ

ในกิจกรรมอันเปน็ 2. อนมัุติเงินอุดหนนุ

สาธารณประโยชน์ 3. เบกิจ่ายเงินอุดหนนุ

4.หนงัสือรายงานผล

การด าเนนิงาน

5. ติดตามประเมินผล

3 ส ารวจความพึงพอใจ 1. ขออนมัุติด าเนนิการ จ านวน 70,000           เขตเทศบาล งานการเจ้าหนา้ที่

ของผู้รับบริการ 2. ด าเนนิการเก็บข้อมูล 1 โครงการ ส านกัปลัดฯ

3. สรุปผลการเก็บข้อมูล

4. ส่งผลการเก็บข้อมูล

5. ติดตามประเมินผล

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

4 อุดหนนุโครงการอนรัุกษ์ 1.จัดท าบนัทกึตกลง ประชาชนใน 2,000,000     เขตเทศบาล งานทอ่งเที่ยวฯ

และส่งเสริมงานประเพณี กับผู้แทนของมูลนธิิ เขตเทศบาลฯ ส านกัปลัดฯ

แหเ่จ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ า 2.เทศบาลฯเบกิจ่ายเงินใหมู้ลนธิิฯ

โพ 3.มูลนธิิฯด าเนนิโครงการ

4.ทางเทศบาลแจ้งให้

รายงานผลการด าเนนิงาน

5.ติดตามประเมินผล

3,170,000     
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ยทุธศาสตรท่ี 5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง

แนวทางท่ี 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้ันตอน 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 ฝึกอบรม และฝึกทบทวน

อปพร.และทศันศกึษา 1. จัดท ารายละเอียด ฝึกอบรม อปพร. 500,000        เขตเทศบาล งานปอ้งกัน ฯ 

ดูงาน 2. ขออนมัุติโครงการต่อ ใหม่และทบทวน ส านกัปลัด ฯ

ผอ.ศูนย์ อปพร. อปพร.ที่ผ่านการ

จังหวัด ( ผวจ.) ฝึกอบรมแล้ว

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง จ านวน 80 - 

ประสานหนว่ยงานภาย 100 คน

นอกภายในที่เกี่ยวข้อง 

4. ด าเนนิกิจกรรม

มอบบตัร และวุฒิบตัร

และชุดฝึก ผู้ผ่านการ

ฝึกอบรม

5. สรุปและประเมินผล

2 ฝึกซ้อมแผนปอ้งกันภยั 1. จัดท ารายละเอียด ท าการฝึกอบรมฝึก 50,000           เขตเทศบาล งานปอ้งกัน ฯ 

ฝ่ายพลเรือน 2. จัดซ้ือ / จัดจ้าง ซ้อมร่วมระหว่าง ส านกัปลัด ฯ

3. ประสานงานหนว่ย ภาครัฐและภาค

งานที่เกี่ยวข้อง เอกชนภายใน

4. ด าเนนิกิจกรรม เขตเทศบาล

5. สรุปและประเมินผล

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

3 สัปดาหป์อ้งกันอัคคีภยั 1. ขออนมัุติโครงการ ท าการสาธิตและฝึก 50,000           เขตเทศบาล งานปอ้งกัน ฯ 

เพ่ือด าเนนิการ ซ้อมเกี่ยวกับความ ส านกัปลัด ฯ

2. จัดซ้ือ / จัดจ้าง ปลอดภยัในการใช้

3. ด าเนนิกิจกรรม แก๊สหงุต้ม และ การ

4. สรุปและประเมินผล ใช้เคมีดับเพลิง เบื้อง

 ต้น ใหก้ับชุมชนในเขต

เทศบาล รวม 67 ชุมชน

4 รณรงค์ปอ้งกันสาธารณภยั 1. ขออนมัุติโครงการ น าพนกังานดับเพลิง 50,000           เขตเทศบาล งานปอ้งกัน ฯ 

เพ่ือด าเนนิการ และ จนท.ทั้งภาครัฐ  ส านกัปลัด ฯ

2. จัดซ้ือ / จัดจ้าง และภาคเอกชนอ่ืน

3. ด าเนนิกิจกรรม ร่วมรณรงค์ช่วง

4. สรุปและประเมินผล เทศกาล 

5 ตรวจร่วมเพ่ือความปลอดภยั 1. จัดท ารายละเอียด น าพนกังานดับเพลิง 60,000           เขตเทศบาล งานปอ้งกัน ฯ 

2. จัดซ้ือ / จัดจ้าง และจนท. ออกตรวจ ส านกัปลัด ฯ

3. ประสานงานหนว่ย ร่วมกับอาสาสมัคร

งานที่เกี่ยวข้อง และจนท. ต ารวจ

4. ด าเนนิกิจกรรม ภายในเขตเทศบาล

5. สรุปและประเมินผล
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

6 เยาวชนปอ้งกันสาธารณภัย 1. จัดท ารายละเอียด ฝึกอบรมยุวชน 60,000           เขตเทศบาล งานปอ้งกัน ฯ 

หรือภยัคุกคามอ่ืน 2. จัดซ้ือ / จัดจ้าง ที่เปน็นกัเรียนใน  ส านกัปลัด ฯ

3. ประสานงานหนว่ย สังกัดเทศบาล  

งานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 8 โรงเรียน  

4. ด าเนนิกิจกรรม และโรงเรียนทั่วไป  

5. สรุปและประเมินผล ที่ร้องขอ ประมาณ 

80 - 100 คน

7 ปอ้งกันและลดอุบตัิเหตุ 1. ขออนมัุติโครงการ จัดเจ้าหนา้ที่ , 30,000           เขตเทศบาล งานปอ้งกัน ฯ 

ทางถนนช่วงเทศกาล เพ่ือด าเนนิการ พนกังาน และ อปพร. ส านกัปลัด ฯ

ส าคัญ 2. จัดซ้ือ / จัดจ้าง ร่วมโครงการ

3. ด าเนนิกิจกรรม พร้อมรถกู้ภยัประจ า

4. สรุปและประเมินผล จุดเพ่ือเตรียมให้

ความช่วยเหลือ

8 ชุมชนปลอดภยัร่วมใจ 1. จัดท ารายละเอียด ท าการฝึกอบรม 30,000           เขตเทศบาล งานปอ้งกัน ฯ 

ลดอุบตัิเหตุทางถนน 2. จัดซ้ือ / จัดจ้าง รณรงค์ร่วมภาครัฐ ส านกัปลัด ฯ

3. ประสานงานหนว่ย และภาคเอกชน

งานที่เกี่ยวข้อง ภายในเขตเทศบาล

4. ด าเนนิกิจกรรม

5. สรุปและประเมินผล
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

9 ก่อสร้างปอ้มภายในชุมชน 1. จัดท ารายละเอียด 1 ปอ้ม 500,000        งานปอ้งกัน ฯ งานปอ้งกัน ฯ

2. ขออนมัุติในหลักการ ส านกัปลัด ฯ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ 

5. ติดตามประเมินผล

1,330,000     
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ยทุธศาสตรท่ี 5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง

แนวทางท่ี 4 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น

ข้ันตอน 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 จัดระเบยีบการจ าหนา่ย 1.ขออนมัุติโครงการ จ านวนผู้กระท า 50,000           เขตเทศบาล เทศกิจ

สินค้าในที่สาธารณะ 2.จัดเตรียมข้อมูล ผิดลดลงร้อยละ

และใหค้วามรู้แก่ 3.จัดจ้างพิมพ์แผ่นพับ 50

ผู้ประกอบการค้า 4.แจกเอกสาร

ประชาสัมพันธ์แนะน า

5.ประเมินผล

2 ติดตั้งระบบกล้อง      1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 32 กล้อง 8,000,000     ภายในเขต กองวิชาการ

โทรทศันว์งจรปดิ   2. ขออนมัุติโครงการ เทศบาลฯ และแผนงาน

ภายในเขตเทศบาล 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

ระยะที่ 4 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

ติดตั้งกล้องโทรทศัน์ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 32 ชุด 800,000        เขตเทศบาล กองวิชาการ

วงจรปดิพร้อมอุปกรณ์ 2. ขออนมัุติโครงการ และแผนงาน

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

3 ดูแลรักษา 1. จัดท ารายละเอียด จ านวนไม่นอ้ย          600,000 รอบอาคาร งานเทคโนฯ

(Maintenance) ระบบ 2. ขออนมัุติโครงการ  กว่า 96 ชุด เทศบาลฯ กองวิชาการ

กล้องโทรทศันว์งจรปดิ  3. จัดซ้ือ/ จัดจ้าง และระบบรวม และแผนงาน

ระยะที่ 1,2 4. ส่งมอบ/ ก่อสร้าง ศูนย์โครงข่าย

5. ติดตามประเมินผล สารสนเทศ

4 กล้องโทรทศันว์งจรปดิ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน  4 ชุด 82,500           เขตเทศบาล ส านกัการประปา

พร้อมอุปกรณ์ 2. ขออนมัุติโครงการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

9,532,500     
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ
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ยทุธศาสตรท่ี 6 ด้านการบริหารจัดการท่ีดี

แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมและความรับผดิชอบ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานอยา่งต่อเน่ือง

ข้ันตอน 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 รับฟังความคิดเหน็ของ 1. จัดท ารายละเอียด 1.ลงโฆษณาเดือน 100,000        เขตเทศบาล กองวิชาการและ

ประชาชน 2. ขออนมัุติโครงการ ละ 1 คร้ัง แผนงาน

3. ตั้งคณะท างาน 2.จัดประชุม

4. ด าเนนิการ สัมมนา 1 คร้ัง

5. ติดตามประเมินผล

100,000        
ยทุธศาสตรท่ี 6 ด้านการบริหารจัดการท่ีดี

แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนอยา่งเสมอภาค เกิดความพึงพอใจสูงสุด

ข้ันตอน 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 บริการประชาชนด้าน 1.แต่งตั้งคณะท างาน ลดขั้นตอนและ -                เขตเทศบาล งานทะเบยีนฯ

ทะเบยีนราษฎรและ 2.ประชุมคณะท างาน ระยะเวลาในการ ต่างอ าเภอ

บตัรประจ าตัวประชาชน จัดท าโครงการลดขั้นตอน ใหบ้ริการเหลือ และตา่งจังหวัด

ด้วยความรวดเร็ว การบริการประชาชน 10-15 นาที

(ด้านทะเบยีนราษฎร) 3.เสนอขออนมัุตโิครงการ ต่อราย

4.ด าเนนิโครงการ

5.สรุปผลการด าเนนิงาน

ตามโครงการ

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

พื้นท่ี
 หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ
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ข้ันตอน 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.

2 บริการประชาชนด้าน 1.แต่งตั้งคณะท างาน ลดขั้นตอนและ -                เขตเทศบาล งานทะเบยีนฯ

ทะเบยีนราษฎรและ 2.ประชุมคณะท างาน ระยะเวลาในการ ต่างอ าเภอ

บตัรประจ าตัวประชาชน 3.เสนอขออนมัุตโิครงการ ใหบ้ริการเหลือ และตา่งจังหวัด

ด้วยความรวดเร็ว 4.ด าเนนิตามโครงการ 10 นาที

(ด้านบตัรประจ าตัว 5.สรุปผลการด าเนนิงาน ต่อราย

ประชาชน) ตามโครงการ

-                
ยทุธศาสตรท่ี 6 ด้านการบริหารจัดการท่ีดี

แนวทางท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้อยา่งท่ัวถงึและเป็นธรรม

ข้ันตอน 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 จัดท าของที่ระลึก 1. จัดท ารายละเอียด 100,000        เขตเทศบาล ส านกัการคลัง

มอบแก่ผู้เสียภาษี 2. ขออนมัุติในหลักการ

3. จัดซ้ือ/จัดจ้าง

4. ส่งมอบ

5. ติดตามประเมินผล

100,000        

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

พื้นท่ี
 หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ
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ยทุธศาสตรท่ี 6 ด้านการบริหารจัดการท่ีดี

แนวทางท่ี 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ให้สะดวก รวดเร็ว อยา่งมีประสิทธิภาพ

ข้ันตอน 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 การ์ดวงจร Network 1. จัดท ารายละเอียด จัดหาการ์ดวงจร            60,000 กองวิชาการ งานเทคโนโลยี

(ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ 2. ขออนมัุติโครงการ Network ส าหรับ และแผนงาน สารสนเทศ 

พ้ืนฐาน) 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง ตู้  PABX  1  ชุด กองวิชาการฯ

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

2 เคร่ืองกระจาย 1. จัดท ารายละเอียด จัดหา MANAGE          200,000 กองวิชาการ งานเทคโนโลยี

สัญญาณแบบบริหาร 2. ขออนมัุติโครงการ SWITCH LAYER และแผนงาน สารสนเทศ 

จัดการได้ 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง 3, ACCESS กองวิชาการฯ

(ปรับปรุง Network) 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง POINT,Webcam 

5. ติดตามประเมินผล Camara และ

อุปกรณ์ Network

 อ่ืนๆ3 ติดตั้งตู้พักสาย Fiber 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 ชุด          180,000 กองวิชาการ งานเทคโนโลยี

Optic ชนดิ Single 2. ขออนมัุติโครงการ และแผนงาน สารสนเทศ 

 Mode ขนาด 240 Core 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง กองวิชาการฯ

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

4 เคร่ืองกระจาย 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 5 จุด          150,000 กองวิชาการ งานเทคโนโลยี

สัญญาณแบบไร้สาย 2. ขออนมัุติโครงการ และแผนงาน สารสนเทศ 

ชนดิภายนอกอาคาร 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง กองวิชาการฯ

(Wi - Fi ระยะที่ 2) 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ
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56

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

5 เคร่ืองกระจาย 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 ระบบ 175,000        กองวิชาการ งานเทคโนโลยี

สัญญาณแบบไร้สาย 2. ขออนมัุติโครงการ และแผนงาน สารสนเทศ 

ชนดิจุดต่อจุด 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง กองวิชาการฯ

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

6 โปรแกรมบริหารจัดการ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 ระบบ 135,000        กองวิชาการ งานเทคโนโลยี

การใช้งานระบบ 2. ขออนมัุติโครงการ และแผนงาน สารสนเทศ 

เครือข่าย 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง กองวิชาการฯ

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

900,000        
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ยทุธศาสตรท่ี 6 ด้านการบริหารจัดการท่ีดี

แนวทางท่ี 6 พัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานท่ี เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

ข้ันตอน 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. จัดท ารายละเอียด จ านวน 3 2,000,000     เขตเทศบาล ส านกัปลัดฯ

สมาชิกสภาเทศบาล 2. ขออนมัุติโครงการ โครงการ

คณะผู้บริหาร 3. สง่บคุลากรเข้าอบรม

พนกังานเทศบาลและ 4. จัดการอบรม

พนกังานจ้าง 5. ติดตามประเมินผล

2 ปรับปรุงหนว่ยดับเพลิง 1.จัดท ารายละเอียด 2 แหง่ 350,000        งานปอ้งกันฯ งานปอ้งกันฯ

ในอุทยานสวรรค์ 2.อนมัุติ ส านกัปลัดฯ

3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล

3 ปรับปรุง ต่อเติม แฟลต 1.จัดท ารายละเอียด 1 แหง่ 200,000        งานปอ้งกันฯ งานปอ้งกันฯ

ที่พัก พนกังานดับเพลิง 2.อนมัุติ ส านกัปลัดฯ

3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล

4 ก่อสร้างหอ้งอยู่เวร-ยาม 1.จัดท ารายละเอียด 1 แหง่ 90,000          งานปอ้งกันฯ งานปอ้งกันฯ

ของพนกังาน 2.อนมัุติ ส านกัปลัดฯ

3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ
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58

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

5 จัดท าร้ัวพร้อมประตู 1.จัดท ารายละเอียด 1 แหง่ 34,000          เทศกิจ ส านกัปลัดฯ

เปดิ-ปดิ หลังอาคาร 2.อนมัุติ

ส านกังานเทศกิจ 3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล

6 ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ 1. จัดท ารายละเอียด กว้าง 12 เมตร 600,000 พัสดุส านกั ส านกัการช่าง

2. ขออนมัุติด าเนนิการ ยาว 20 เมตร การช่าง

3. จัดซ้ือ สูง 6 เมตร

4. ก่อสร้าง / ส่งมอบ 

5. ติดตามประเมินผล

7 ปรับปรุงอาคาร 1. จัดท ารายละเอียด 1 ชุด 150,000 ศูนย์บริการ ส านกัการ

ส านกังานช้ัน 2 2. ขออนมัุตดิ าเนนิการ สาธารณสุขฯ 2 สาธารณสุขฯ

3. จัดซ้ือ/จัดจ้าง

4. ก่อสร้าง/ส่งมอบ

5. ติดตามประเมินผล

8 ก่อสร้างโรงจอดรถ 1. จัดท ารายละเอียด 6 x 6.5 เมตร 54,000 ศูนย์บริการ ส านกัการ

2. ขออนมัุตดิ าเนนิการ สาธารณสุขฯ 2 สาธารณสุขฯ

3. จัดซ้ือ/จัดจ้าง

4. ก่อสร้าง/ส่งมอบ

5. ติดตามประเมินผล
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59

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

9 ปรับปรุงเคร่ืองเสียง 1.จัดท ารายละเอียด ปรับปรุงระบบ 70,000 สถานขีนส่ง งานสถานี

ภายในอาคารสถานี 2.ขออนมัุติโครงการ ไฟฟ้าภายใน ผู้โดยสาร ขนส่งฯ

ขนส่งผู้โดยสาร 3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง อาคารสถานี ส านกัปลัด

4.ส่งมอบ ขนส่งผู้โดยสาร

5.ติดตามประเมินผล 1 ระบบ

10 ก่อสร้างอาคาร 1. จัดท ารายละเอียด พ้ืนที่ไม่นอ้ยกว่า     16,000,000 สนามกีฬา งานกีฬาฯ

อเนกประสงค์ 2. ขออนมัุติโครงการ 1,250 ตร.ม. ส่ง

3. ด าเนนิการจัดจ้าง งานซ้ือ/จ้าง

4. ท าสัญญา/ส่งมอบ  สน.การคลัง

5. ตรวจการจ้าง  

11 ปหูญ้าสนามฟุตบอล 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 แหง่          500,000 สนามกีฬา งานกีฬาฯ

 2. ขออนมัุติโครงการ ส่ง

3. ด าเนนิการจัดจ้าง งานซ้ือ/จ้าง

4. ท าสัญญา/ส่งมอบ  สน.การคลัง

5. ตรวจการจ้าง  

12 ปรับปรุงหอ้งรับรอง 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 หอ้ง          100,000 สนามกีฬา งานกีฬาฯ

 2. ขออนมัุติโครงการ ส่ง

3. ด าเนนิการจัดจ้าง งานซ้ือ/จ้าง

4. ท าสัญญา/ส่งมอบ  สน.การคลัง

5. ตรวจการจ้าง  
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60

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

13 ปรับปรุงงานสีอัฒจรรย์ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 แหง่          500,000 สนามกีฬา งานกีฬาฯ

 2. ขออนมัุติโครงการ ส่ง

3. ด าเนนิการจัดจ้าง งานซ้ือ/จ้าง

4. ท าสัญญา/ส่งมอบ สน.การคลัง

5. ตรวจการจ้าง

14 ปรับปรุงพ้ืนอาคาร 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 แหง่       1,980,000 สนามกีฬา งานกีฬาฯ

โรงยิมเนเซ่ียม 4,000 2. ขออนมัุติโครงการ    ส่ง

 ที่นั่ง 3. ด าเนนิการจัดจ้าง งานซ้ือ/จ้าง

4. ท าสัญญา/ส่งมอบ  สน.การคลัง

5. ตรวจการจ้าง  

15 ปรับปรุงพ้ืนอาคาร 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 แหง่       1,950,000 สนามกีฬา งานกีฬาฯ

อเนกประสงค์ 2. ขออนมัุติโครงการ ส่ง

3. ด าเนนิการจัดจ้าง งานซ้ือ/จ้าง

4. ท าสัญญา/ส่งมอบ  สน.การคลัง

5. ตรวจการจ้าง  

16 จัดซ้ือเก้าอ้ีนั่งบน 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1,000 ตัว       1,800,000 สนามกีฬา งานกีฬาฯ

อัฒจรรย์สนามฟุตบอล 2. ขออนมัุติโครงการ ส่ง

3. ด าเนนิการจัดจ้าง งานซ้ือ/จ้าง

4. ท าสัญญา/ส่งมอบ  สน.การคลัง

5. ตรวจการจ้าง  
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61

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

17 ปรับปรุงระบบประปา 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 แหง่       1,000,000 สนามกีฬา งานกีฬาฯ

 2. ขออนมัุติโครงการ ส่ง

3. ด าเนนิการจัดจ้าง งานซ้ือ/จ้าง

4. ท าสัญญา/ส่งมอบ สน.การคลัง

5. ตรวจการจ้าง  

18 หอ้งเรียนอัจฉริยะ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 8 หอ้ง       4,000,000 โรงเรียนใน พัสดุ (ศึกษา)

 2. ขออนมัุติโครงการ สังกัดเทศบาลฯ ส่ง

3. ด าเนนิการจัดจ้าง งานซ้ือ/จ้าง

4. ท าสัญญา/ส่งมอบ สน.การคลัง

5. ตรวจการจ้าง  

19 ปรับปรุงหอ้งสมุด 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 หอ้ง          600,000 หอ้งสมุด พัสดุ (ศึกษา)

 2. ขออนมัุติโครงการ     ส่ง

3. ด าเนนิการจัดจ้าง งานซ้ือ/จ้าง

4. ท าสัญญา/ส่งมอบ สน.การคลัง

5. ตรวจการจ้าง

20 จัดท าหอ้งเกียรติยศ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน  1  หอ้ง          600,000 เทศบาลฯ พัสดุ (ศึกษา)

 2. ขออนมัุติโครงการ  ส่ง

3. ด าเนนิการจัดจ้าง งานซ้ือ/จ้าง

4. ท าสัญญา/ส่งมอบ สน.การคลัง

5. ตรวจการจ้าง  
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62

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

21 ปรับปรุงหอ้งสหการ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน  1  แหง่          150,000 ท.1 งานโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 2. ขออนมัุติโครงการ  ส่ง

3. ด าเนนิการจัดจ้าง งานซ้ือ/จ้าง

4. ท าสัญญา/ส่งมอบ  สน.การคลัง

5. ตรวจการจ้าง  

22 ปรับปรุงเสาธงและ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน  1  แหง่          146,000 ท.1 งานโรงเรียน

ตกแต่งบริเวณโดยรอบ 2. ขออนมัุติโครงการ  ส่ง

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 3. ด าเนนิการจัดจ้าง งานซ้ือ/จ้าง

4. ท าสัญญา/ส่งมอบ  สน.การคลัง

5. ตรวจการจ้าง  

23 ปรับปรุงหอ้งครัว 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 แหง่          140,000 ท.1 งานโรงเรียน

โรงอาหาร 2. ขออนมัุติโครงการ  ส่ง

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 3. ด าเนนิการจัดจ้าง งานซ้ือ/จ้าง

4. ท าสัญญา/ส่งมอบ  สน.การคลัง

5. ตรวจการจ้าง  

24 ทาสีอาคารเรียน 3 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 แหง่          250,000 ท.2 งานโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนมัุติโครงการ  ส่ง

วัดปากน้ าโพใต้ 3. ด าเนนิการจัดจ้าง งานซ้ือ/จ้าง

4. ท าสัญญา/ส่งมอบ  สน.การคลัง

5. ตรวจการจ้าง  
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

25 ติดตั้งกันสาดหนา้ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 แหง่          100,000 ท.3 งานโรงเรียน

อาคารเรียน 1 2. ขออนมัุติโครงการ     ส่ง

โรงเรียนเทศบาล 3. ด าเนนิการจัดจ้าง งานซ้ือ/จ้าง

วัดพรหมจริยาวาส 4. ท าสัญญา/ส่งมอบ สน.การคลัง

5. ตรวจการจ้าง

26 ปรับปรุงอาคารเรียน 4 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 แหง่          171,000 ท.3 งานโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนมัุติโครงการ  ส่ง

วัดพรหมจริยาวาส 3. ด าเนนิการจัดจ้าง งานซ้ือ/จ้าง

4. ท าสัญญา/ส่งมอบ  สน.การคลัง

5. ตรวจการจ้าง  

27 ปกูระเบื้องอาคาร 5 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 แหง่          250,000 ท.4 งานโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนมัุติโครงการ  ส่ง

วัดวรนาถบรรพต 3. ด าเนนิการจัดจ้าง งานซ้ือ/จ้าง

4. ท าสัญญา/ส่งมอบ สน.การคลัง

5. ตรวจการจ้าง

28 ก่อสร้างหอ้งน้ า 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 แหง่          370,000 ท.4 งานโรงเรียน

ด้านหลังอาคาร 2 2. ขออนมัุติโครงการ  ส่ง

โรงเรียนเทศบาล 3. ด าเนนิการจัดจ้าง งานซ้ือ/จ้าง

วัดวรนาถบรรพต 4. ท าสัญญา/ส่งมอบ สน.การคลัง

5. ตรวจการจ้าง
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

29 ก่อสร้างเสาธงชาติ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน  1 แหง่          200,000 ท.5 งานโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัด 2. ขออนมัุติโครงการ  ส่ง

ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 3. ด าเนนิการจัดจ้าง งานซ้ือ/จ้าง

4. ท าสัญญา/ส่งมอบ สน.การคลัง

5. ตรวจการจ้าง  

30 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 4 อาคาร          450,000 ท.6 งานโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนมัุติโครงการ  ส่ง

วัดจอมคีรีนาคพรต 3. ด าเนนิการจัดจ้าง งานซ้ือ/จ้าง

4. ท าสัญญา/ส่งมอบ สน.การคลัง

5. ตรวจการจ้าง  

31 ก่อสร้างเสาธงชาติ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน  1 แหง่          200,000 ท.7 งานโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนมัุติโครงการ  ส่ง

วัดสุคตวราราม 3. ด าเนนิการจัดจ้าง งานซ้ือ/จ้าง

4. ท าสัญญา/ส่งมอบ สน.การคลัง

5. ตรวจการจ้าง  

32 จัดหาครุภณัฑ์ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 24 2,933,500     ส านกัปลัดฯ ส านกัปลัดฯ

ส านกัปลัดเทศบาล 2. ขออนมัุติโครงการ รายการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

เคร่ืองพิมพ์ All in one 1.จัดท ารายละเอียด 2 เคร่ือง 12,000          เขตเทศบาล งานธุรการ

2.อนมัุติ งานทอ่งเที่ยว

3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล

รถเข็นชนดินั่ง 1.จัดท ารายละเอียด  1 คัน 6,500            หอชมเมืองฯ งานทอ่งเที่ยว

2.อนมัุติ

3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล

 มู่ลี่ปรับแสงของ 1.ประกาศสอบราคา 1 ชุด 100,000        หอชมเมืองฯ งานทอ่งเที่ยว

 อาคารหอชมเมือง 2.สอบราคา

3.ท าสัญญาจัดจ้าง

4.ส่งมอบ

5.ด าเนนิการเบกิจ่าย

กล้องส่องทางไกล 1.ประกาศสอบราคา 1 ตัว 150,000        หอชมเมืองฯ งานทอ่งเที่ยว

2.สอบราคา

3.ท าสัญญาจัดจ้าง

4.ส่งมอบ

5.ด าเนนิการเบกิจ่าย
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

 ปา้ยจัดนทิรรศการ 1.จัดท ารายละเอียด จ านวน 6  ชุด 72,000          หอชมเมืองฯ งานทอ่งเที่ยว

 พร้อมติดตั้ง 2.อนมัุติ ช้ัน 1,4,5,7,8,

3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง และ 10

4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล

เก้าอ้ีแบบมีพนกัพิง 1.จัดท ารายละเอียด 2 ตัว              5,000 หอชมเมืองฯ งานทอ่งเที่ยว

2.อนมัุติ

3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล

 เคร่ืองท าน้ าร้อน 1.จัดท ารายละเอียด 1 เคร่ือง              5,500 หอชมเมืองฯ งานทอ่งเที่ยว

น้ าเย็น 2.อนมัุติ

3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล

รถยนต์ตรวจการณ์ 1.จัดท ารายละเอียด 1 คัน          494,000 เขตเทศบาล เทศกิจ

ขับเคลื่อน  2  ล้อ 2.อนมัุติ

แบบธรรมดา 3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

หลังคารถอลูมิเนยีม 1.จัดท ารายละเอียด 1 หลัง            14,000 เขตเทศบาล เทศกิจ

2.อนมัุติ

3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล

ไซเร็นสัญญาณเสียง 1.จัดท ารายละเอียด 1 เคร่ือง            44,500 เขตเทศบาล เทศกิจ

ครวญครางพร้อม 2.อนมัุติ

เคร่ืองขยาย เสียง 3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง

ทรานซิลเตอร์ 4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล

เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ 1.จัดท ารายละเอียด 5 เคร่ือง            60,000 เขตเทศบาล เทศกิจ

ขนาดไม่ต่ ากว่า 5 วัตต์ 2.อนมัุติ

ชนดิมือถือ 3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล

เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ 1.จัดท ารายละเอียด 1 เคร่ือง            24,000 เขตเทศบาล เทศกิจ

ขนาดไม่ต่ ากว่า 25 2.อนมัุติ

วัตต์ ชนดิติดรถยนต์ 3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

รถยนต์กระบะ 4 ล้อ 1.จัดท ารายละเอียด 1 คัน 745,000        เขตเทศบาล งานปอ้งกัน ฯ 

แบบดับเบิ้ลแคป ์ 2.อนมัุติ

4 ประตู พร้อมเคร่ือง 3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง

รับ - ส่งวิทยุ ติดตั้ง 4.ส่งมอบ

ในยานพาหนะ 5.ติดตามประเมินผล

ชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือ 1.จัดท ารายละเอียด  2  ชุด 400,000        เขตเทศบาล งานปอ้งกัน ฯ 

ค้นหาผู้ประสบภยัทางน้ า 2.อนมัุติ

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล

ชุดผจญเพลิง ส าหรับ 1.จัดท ารายละเอียด  3  ชุด 360,000        เขตเทศบาล งานปอ้งกัน ฯ 

ดับไฟในอาคารสูง 2.อนมัุติ

พร้อมอุปกรณ์ 3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล

ถังอากาศ (PA) ส าหรับ 1.จัดท ารายละเอียด 1 ชุด 100,000 เขตเทศบาล งานปอ้งกัน ฯ 

ดับไฟในอาคาร 2.อนมัุติ

3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

เคร่ืองปรับอากาศ 1.จัดท ารายละเอียด 1 เคร่ือง 25,000 เขตเทศบาล งานปอ้งกัน ฯ 

ไม่นอ้ยกว่า 12,000 บทียีู 2.อนมัุติ

พร้อมติดตั้ง 3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล

เคร่ืองตัดแต่งกิ่งไม้ 1.จัดท ารายละเอียด 1 ชุด 35,000 เขตเทศบาล งานปอ้งกัน ฯ 

แบบเคร่ืองยนต์เบนซิน 2.อนมัุติ

พร้อมอุปกรณ์ 3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล

หวัฉีดน้ าดับเพลิง 1.จัดท ารายละเอียด 2 ชุด 100,000 เขตเทศบาล งานปอ้งกัน ฯ 

ใช้ส าหรับดับไฟในอาคาร 2.อนมัุติ

3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล

ปั้มสูบน้ าไฟฟ้า(ปั้มแช่) 1.จัดท ารายละเอียด 3 ชุด 60,000 เขตเทศบาล งานปอ้งกัน ฯ 

ขนาดไม่นอ้ยกว่า 3  นิ้ว 2.อนมัุติ

3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

เคร่ืองขยายเสียงพร้อม 1.จัดท ารายละเอียด 2 ชุด 30,000 เขตเทศบาล งานปอ้งกัน ฯ 

ล าโพง และอุปกรณ์ 2.อนมัุติ

3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล

เปลพยาบาล(สไปเนอร์ 1.จัดท ารายละเอียด 2 ชุด 35,000 เขตเทศบาล งานปอ้งกัน ฯ 

บอร์ด) พร้อมอุปกรณ์ 2.อนมัุติ

3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล

ชุดเฝือกดามกระดูก 1.จัดท ารายละเอียด 2 ชุด 50,000 เขตเทศบาล งานปอ้งกัน ฯ 

ร่ายกายมนษุย์ แบบ 2.อนมัุติ

สูญญากาศ ครบชุด 3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง

พร้อมอุปกรณ์ 4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังช่ัน 1.จัดท ารายละเอียด 1 เคร่ือง 6,000            เขตเทศบาล งานเลขานกุารฯ

พร้อมระบบ Refill 2.อนมัุติ

น้ าหมึกอัตโนมัติ 3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

33 จัดหาครุภณัฑ์กอง 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 5 56,500          กองวิชาการฯ กองวิชาการฯ

วิชาการและแผนงาน 2. ขออนมัุติโครงการ  รายการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

 คอมพิวเตอร์พร้อม 1. จัดท ารายละเอียด  จ านวน 1 ชุด            30,000 งานนติิการ กองวิชาการฯ

 ปร้ินเตอร์และอุปกรณ์ 2. ขออนมัุติโครงการ

 ต่อพ่วง 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

 เก้าอ้ีส าหรับประชุม 1. จัดท ารายละเอียด  จ านวน 15 ตัว            13,500 งานธุรการ กองวิชาการฯ

2. ขออนมัุติโครงการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

 เก้าอ้ีบนุวมชนดิพับได้ 1. จัดท ารายละเอียด  จ านวน 20 ตัว              9,000 งานธุรการ กองวิชาการฯ

2. ขออนมัุติโครงการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

 เก้าอ้ีแบบมีพนกัพิง 1. จัดท ารายละเอียด  จ านวน 1 ตัว              2,000 งานธุรการ กองวิชาการฯ

2. ขออนมัุติโครงการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

เก้าอ้ีส าหรับ 1. จัดท ารายละเอียด  จ านวน 1 ตัว              2,000 งานจัดท างบฯ กองวิชาการฯ

คอมพิวเตอร์ 2. ขออนมัุติโครงการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

34 จัดหาครุภณัฑ์ 1. จัดท ารายละเอียด  จ านวน 8          311,900 ส านกัการคลัง ส านกัการคลัง

ส านกัการคลัง 2. ขออนมัุติโครงการ  รายการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

เคร่ืองพิมพ์ All in one 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 2 เคร่ือง 12,000          ส านกัการคลัง ส านกัการคลัง

2. ขออนมัุติในหลักการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

จอคอมพิวเตอร์ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 3 เคร่ือง 13,500          ส านกัการคลัง ส านกัการคลัง

2. ขออนมัุติในหลักการ

3. จัดซ้ือ 

4. ส่งมอบ 

5. ติดตามประเมินผล

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 9 เคร่ือง 72,000          ส านกัการคลัง ส านกัการคลัง

2. ขออนมัุติในหลักการ

3. จัดซ้ือ 

4. ส่งมอบ 

5. ติดตามประเมินผล

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 2 กล้อง 22,000          ส านกัการคลัง ส านกัการคลัง

ดิจิตอล ความละเอียด 2. ขออนมัุติในหลักการ

ไม่นอ้ยกว่า 12 ล้านพิก 3. จัดซ้ือ 

เซล 4. ส่งมอบ 

5. ติดตามประเมินผล

ตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 3 หลัง 12,000          ส านกัการคลัง ส านกัการคลัง

2. ขออนมัุติในหลักการ

3. จัดซ้ือ 

4. ส่งมอบ 

5. ติดตามประเมินผล
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

ตู้เก็บเอกสารแบบราง 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 ชุด 81,400          ส านกัการคลัง ส านกัการคลัง

เลื่อนชนดิ 8 ตู้ 2. ขออนมัุติในหลักการ

3. จัดซ้ือ 

4. ส่งมอบ 

5. ติดตามประเมินผล

เก้าอ้ีส าหรับหอ้งประชุม 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 10 ตัว 19,000          ส านกัการคลัง ส านกัการคลัง

2. ขออนมัุติในหลักการ

3. จัดซ้ือ 

4. ส่งมอบ 

5. ติดตามประเมินผล

เคร่ืองกดบตัรคิวพร้อม 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 ชุด 80,000          ส านกัการคลัง ส านกัการคลัง

คอมพิวเตอร์ 2. ขออนมัุติในหลักการ

3. จัดซ้ือ 

4. ส่งมอบ 

5. ติดตามประเมินผล

35 จัดหาครุภณัฑ์ 1. จัดท ารายละเอียด  จ านวน 6       7,795,000 ส านกัการช่าง ส านกัการช่าง

ส านกัการช่าง 2. ขออนมัุติโครงการ  รายการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

เคร่ืองตัดหญ้าแบบ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 10 เคร่ือง            95,000 ส านกัการช่าง ส านกัการช่าง

สะพายข้อแข็ง 2.ขออนมัุติด าเนนิการ

3.จัดซ้ือ

4.ส่งมอบ / ตรวจรับ

5.ติดตามประเมินผล

รถขุดตีนตะขาบ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน  1 คัน       4,500,000 ส านกัการช่าง ส านกัการช่าง

2.ขออนมัุติด าเนนิการ

3.จัดซ้ือ

4.ส่งมอบ / ตรวจรับ

5.ติดตามประเมินผล

ซ่อมใหญ่ (overhaul) 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 คัน          800,000 ส านกัการช่าง ส านกัการช่าง

รถแทรคเตอร์ 2.ขออนมัุติด าเนนิการ

3.จัดซ้ือ

4.ส่งมอบ / ตรวจรับ

5.ติดตามประเมินผล

เคร่ืองก าเนดิไฟฟ้า 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน  1  เคร่ือง       1,900,000 ส านกัการช่าง ส านกัการช่าง

2.ขออนมัุติด าเนนิการ

3.จัดซ้ือ

4.ส่งมอบ / ตรวจรับ

5.ติดตามประเมินผล
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

หวัเจาะลม 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 2 ตัว          200,000 ส านกัการช่าง ส านกัการช่าง

2.ขออนมัุติด าเนนิการ

3.จัดซ้ือ

4.ส่งมอบ / ตรวจรับ

5.ติดตามประเมินผล

ผ้าใบเต้นท์ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน  20 หลัง          300,000 ส านกัการช่าง ส านกัการช่าง

2.ขออนมัุติด าเนนิการ

3.จัดซ้ือ

4.ส่งมอบ / ตรวจรับ

5.ติดตามประเมินผล

36 จัดหาครุภณัฑ์ 1. จัดท ารายละเอียด  จ านวน 21       1,099,500 ส านกัการ ส านกัการ

ส านกัการสาธารณสุข 2. ขออนมัุติด าเนนิการ  รายการ สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ

และสิ่งแวดล้อม 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

เคร่ืองซักผ้าขนาด 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 เคร่ือง 6,500 ศูนย์บริการ  -ส านกัการ

ไม่นอ้ยกว่า 6 กิโลกรัม 2. ขออนมัุติด าเนนิการ สาธารณสุข 4 สาธารณสุข ฯ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

เคร่ืองปรับอากาศ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 เคร่ือง 16,000 ศูนย์บริการ ส านกัการ

ติดผนงัขนาด 2. ขออนมัุติด าเนนิการ สาธารณสุข 4 สาธารณสุข ฯ

ไม่ต่ ากว่า 9,000 บทียีู 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

รวมค่าติดตั้ง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

เก้าอ้ีพลาสติก 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 50 ตัว 10,000 ศูนย์บริการ ส านกัการ

2. ขออนมัุติด าเนนิการ สาธารณสุข 4 สาธารณสุข ฯ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 ชุด 35,000 กลุ่มงานส่ง ส านกัการ

2. ขออนมัุติด าเนนิการ เสริมสิ่งแวด สาธารณสุขฯ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง ล้อม

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

กล้องถ่ายภาพนิ่ง 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 เคร่ือง 11,000 กลุ่มงานส่ง ส านกัการ

ระบบดิจิตอลความ 2. ขออนมัุติด าเนนิการ เสริมสิ่งแวด สาธารณสุข ฯ

ละเอียดไม่นอ้ยกว่า 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง ล้อม

12 ล้านพิกเซล 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

เคร่ืองช่ังน้ าหนกั 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 ชุด 11,000 กลุ่มงานส่ง ส านกัการ

พร้อมตู้ส าหรับ 2. ขออนมัุติด าเนนิการ เสริมสิงแวด สาธารณสุข ฯ

เก็บอุปกรณ์ 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง ล้อม

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

เคร่ืองช่วยสอน 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 เคร่ือง 3,800 กลุ่มงานส่ง ส านกัการ

2. ขออนมัุติด าเนนิการ เสริมสุขภาพ สาธารณสุข ฯ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

รถบรรทกุ (ดีเซล) 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 คัน 745,000 กลุ่มงานส่ง ส านกัการ

แบบดับเบิ้ลแค็บ 2. ขออนมัุติด าเนนิการ เสริมสุขภาพ สาธารณสุข ฯ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

ปนืตาข่ายส าหรับ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 กระบอก 20,000 งานโรงฆ่าสัตว์ ส านกัการ

ยิงสุนขั 2. ขออนมัุติด าเนนิการ สาธารณสุข ฯ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

ชุดรับแขก 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 ชุด 15,000          กลุ่มงานส่ง ส านกัการ

2. ขออนมัุติด าเนนิการ เสริมสุขภาพ สาธารณสุข ฯ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

ตู้เหล็กบานเลื่อนทบึ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 2 ตู้ 6,000            กลุ่มงานส่ง ส านกัการ

2. ขออนมัุติด าเนนิการ เสริมสุขภาพ สาธารณสุข ฯ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

เก้าอ้ีบนุวมชนดิพับได้ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 50 ตัว 22,500          กลุ่มงานส่ง ส านกัการ

 2. ขออนมัุติด าเนนิการ เสริมสุขภาพ สาธารณสุข ฯ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

เก้าอ้ีท างาน 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 5 ตัว 11,500          กลุ่มงานส่ง ส านกัการ

 2. ขออนมัุติด าเนนิการ เสริมสุขภาพ สาธารณสุข ฯ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

79



80

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

คอมพิวเตอร์ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 3 ชุด 90,000          กลุ่มงานส่ง ส านกัการ

ส านกังานเคร่ืองพิมพ์ 2. ขออนมัุติด าเนนิการ เสริมสุขภาพ สาธารณสุข ฯ

พร้อมอุปกรณ์ 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 3 ชุด 12,000          งานบริการ ส านกัการ

 2. ขออนมัุติด าเนนิการ สาธารณสุข สาธารณสุข ฯ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

ตู้เหล็กบานเลื่อน 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 หลัง 3,000            งานบริการ ส านกัการ

กระจก 2 ช้ัน 2. ขออนมัุติด าเนนิการ สาธารณสุข สาธารณสุข ฯ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

เคร่ืองพิมพ์  All in one 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 ชุด 6,000            งานบริการ ส านกัการ

 2. ขออนมัุติด าเนนิการ สาธารณสุข สาธารณสุข ฯ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

80



81

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

เคร่ืองปรับอากาศ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 เคร่ือง 37,300          ศูนย์บริการ ส านกัการ

ติดผนงัขนาด 2. ขออนมัุติด าเนนิการ สาธารณสุข 4 สาธารณสุข ฯ

ไม่ต่ ากว่า 24,000 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

บทียีู รวมค่าติดตั้ง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

พัดลมตั้งพ้ืน 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 4 ตัว 7,400            ศูนย์บริการ ส านกัการ

ขนาด 16 นิ้ว 2. ขออนมัุติด าเนนิการ สาธารณสุข 4 สาธารณสุข ฯ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

เคร่ืองท าน้ าร้อน 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 เคร่ือง 5,500            ศูนย์บริการ ส านกัการ

น้ าเย็น 2. ขออนมัุติด าเนนิการ สาธารณสุข 4 สาธารณสุข ฯ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

ผ้าม่านปรับแสง 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 ชุด 25,000          ศูนย์บริการ ส านกัการ

พร้อมอุปกรณ์ 2. ขออนมัุติด าเนนิการ สาธารณสุข 3 สาธารณสุข ฯ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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82

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

37 จัดหาครุภณัฑ์ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 9 271,500        ส านกัการศึกษา ส านกัการศึกษา

ส านกัการศึกษา 2. ขออนมัุติด าเนนิการ รายการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

จอคอมพิวเตอร์ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 เคร่ือง              4,500 ฝ่ายบริหารฯ ส านกัการศึกษา

ขนาดไม่ต่ ากว่า 19 นิ้ว 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

พัดลมน้ า 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 2 เคร่ือง            54,000 สนามกีฬาฯ ส านกัการศึกษา

2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

ตู้ล็อกเกอร์ 9 ประตู 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 4 หลัง            20,000 สนามกีฬา ส านกัการศึกษา

พร้อมกุญแจ 2. ขออนมัุติด าเนนิการ (สระว่ายน้ า)

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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83

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 เคร่ือง 35,000 ฝ่ายวิชาการฯ ส านกัการศึกษา

2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 4 เคร่ือง            32,000 ฝ่ายบริหารฯ ส านกัการศึกษา

2. ขออนมัุติด าเนนิการ ศึกษานเิทศก์

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง ฝ่ายการจนท.

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ช่ัน 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 เคร่ือง 6,000 ศึกษานเิทศก์ ส านกัการศึกษา

พร้อมอิงค์แทงค์ 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 4 เคร่ือง 48,000 สนามกีฬา ส านกัการศึกษา

VHF/FM ชนดิมือถือ 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

ก าลังส่งไม่ต่ ากว่า 5 วัตต์ 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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84

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

โทรทศัน ์แอลซีดี 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 4 เคร่ือง            30,000 ส านกัการศึกษา ส านกัการศึกษา

ขนาดจอภาพไม่นอ้ยกว่า 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

37 นิ้ว พร้อมขาแขวน 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

รถจักรยานยนต์ 120 ซีซี. 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 คัน            42,000 ส านกัการศึกษา ส านกัการศึกษา

2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

38 จัดหาครุภณัฑ์ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 6 134,500        ท.1 ส านกัการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนมัุติด าเนนิการ รายการ

วัดไทรใต้ (ท.1) 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

เคร่ืองถ่ายเอกสาร 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 เคร่ือง            53,500 ท.1 ส านกัการศึกษา

ระบบดิจิตอล 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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85

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 4 หลัง 17,600 ท.1 ส านกัการศึกษา

ทรงสูง 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 3 หลัง            12,000 ท.1 ส านกัการศึกษา

2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

ตู้เหล็กประตูทบึ 2 บาน 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 4 หลัง 16,200 ท.1 ส านกัการศึกษา

2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 4 หลัง            15,200 ท.1 ส านกัการศึกษา

2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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86

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

ตู้แช่อาหารฝากระจก 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 ตู้ 20,000 ท.1 ส านกัการศึกษา

2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

39 จัดหาครุภณัฑ์ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 4 98,600          ท.2 ส านกัการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนมัุติด าเนนิการ รายการ

วัดปากน้ าโพใต้ (ท.2) 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

โต๊ะเก้าอ้ีนกัเรียน 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 30 ชุด            40,500 ท.2 ส านกัการศึกษา

ชนดิเดี่ยวขาเหล็ก 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

ระดับประถมศึกษา 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

ตู้เหล็กประตูทบึ 2 บาน 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 2 หลัง 8,100 ท.2 ส านกัการศึกษา

2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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87

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

พัดลมเพดาน 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 22 ตัว 44,000 ท.2 ส านกัการศึกษา

2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

พัดลมโคจร 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 4 ตัว 6,000 ท.2 ส านกัการศึกษา

2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

40 จัดหาครุภณัฑ์ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 10 690,200        ท.3 ส านกัการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนมัุติด าเนนิการ รายการ

วัดพรหมจริยาวาส 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

(ท.3) 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

ตู้เหล็กประตูทบึ 2 บาน 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 2 หลัง 8,100 ท.3 ส านกัการศึกษา

2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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88

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 8 ชุด 33,600 ท.3 ส านกัการศึกษา

2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

โต๊ะเก้าอ้ีนกัเรียน 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 100 ชุด          135,000 ท.3 ส านกัการศึกษา

ชนดิเดี่ยวขาเหล็ก 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

ระดับประถมศึกษา 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

โต๊ะเก้าอ้ีนกัเรียน 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 50 ชุด 67,500 ท.3 ส านกัการศึกษา

ชนดิเดี่ยวขาเหล็ก 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

ระดับมัธยมศึกษา 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

โทรทศัน ์แอลซีดี 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 3 เคร่ือง 54,000 ท.3 ส านกัการศึกษา

ขนาดจอภาพไม่นอ้ยกว่า 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

32 นิ้ว พร้อมขาแขวน 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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89

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

คอมพิวเตอร์ส าหรับ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 10 ชุด 200,000 ท.3 ส านกัการศึกษา

นกัเรียน 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ช่ัน 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 2 เคร่ือง 12,000 ท.3 ส านกัการศึกษา

พร้อมอิงค์แทงค์ 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 5 ชุด            20,000 ท.3 ส านกัการศึกษา

2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

คอมพิวเตอร์ส าหรับ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 2 ชุด            60,000 ท.3 ส านกัการศึกษา

ส านกังานพร้อมเคร่ือง 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

พิมพ์มัลติฟังก์ช่ัน พร้อม 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

อิงค์แทงค์ 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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90

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

โต๊ะเก้าอ้ีนกัเรียน 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 6 ตัว          100,000 ท.3 ส านกัการศึกษา

ระดับอนบุาลศึกษา 2. ขออนมัุติด าเนนิการ 25 ชุด

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

41 จัดหาครุภณัฑ์ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 2          430,000 ท.4 ส านกัการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนมัุติด าเนนิการ รายการ

วัดวรนาถบรรพต 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

(ท.4) 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

คอมพิวเตอร์ส าหรับ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 20 ชุด          400,000 ท.4 ส านกัการศึกษา

นกัเรียน 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

คอมพิวเตอร์ส าหรับ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 ชุด            30,000 ท.4 ส านกัการศึกษา

ส านกังานพร้อมเคร่ือง 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

พิมพ์มัลติฟังก์ช่ัน พร้อม 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

อิงค์แทงค์ 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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91

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

42 จัดหาครุภณัฑ์ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 10 407,300        ท.5 ส านกัการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนมัุติด าเนนิการ รายการ

วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

(ท.5) 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

โต๊ะเก้าอ้ีนกัเรียน 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 100 ชุด          135,000 ท.5 ส านกัการศึกษา

ชนดิเดี่ยวขาเหล็ก 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

ระดับประถมศึกษา 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

โต๊ะเก้าอ้ีนกัเรียน 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 50 ชุด            67,500 ท.5 ส านกัการศึกษา

ชนดิเดี่ยวขาเหล็ก 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

ระดับมัธยมศึกษา 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

โทรทศัน ์แอลซีดี 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 5 เคร่ือง 90,000 ท.5 ส านกัการศึกษา

ขนาดจอภาพไม่นอ้ยกว่า 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

32 นิ้ว พร้อมขาแขวน 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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92

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

เคร่ืองเล่นดีวีดี พร้อม 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 10 ชุด            30,000 ท.5 ส านกัการศึกษา

ไมโครโฟน 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 2 เคร่ือง            22,000 ท.5 ส านกัการศึกษา

ดิจิตอล ความละเอียด 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

ไม่นอ้ยกว่า 12 ล้าน 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

พิกเซล 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 5 ชุด            20,000 ท.5 ส านกัการศึกษา

2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 2 เคร่ือง            16,000 ท.5 ส านกัการศึกษา

2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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93

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ช่ัน 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 เคร่ือง 6,000 ท.5 ส านกัการศึกษา

พร้อมอิงค์แทงค์ 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 2 หลัง              7,600 ท.5 ส านกัการศึกษา

2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

พัดลมโรงงานแบบตั้งพ้ืน 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 3 ตัว            13,200 ท.5 ส านกัการศึกษา

2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

43 จัดหาครุภณัฑ์ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 5 247,000        ท.6 ส านกัการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนมัุติด าเนนิการ รายการ

วัดจอมคีรีนาคพรต 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

(ท.6) 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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94

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 20 ชุด 84,000 ท.6 ส านกัการศึกษา

2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

ตู้เย็น ขนาดไม่นอ้ยกว่า 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 2 เคร่ือง            13,000 ท.6 ส านกัการศึกษา

 5 คิวบกิฟุต 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

เตาแก๊สชนดิ 1 หวัเตา 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 5 เตา            15,000 ท.6 ส านกัการศึกษา

 พร้อมถังแก๊ส 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

โต๊ะเก้าอ้ีนกัเรียน 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 50 ชุด            67,500 ท.6 ส านกัการศึกษา

ชนดิเดี่ยวขาเหล็ก 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

ระดับประถมศึกษา 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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95

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

โต๊ะเก้าอ้ีนกัเรียน 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 50 ชุด            67,500 ท.6 ส านกัการศึกษา

ชนดิเดี่ยวขาเหล็ก 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

ระดับมัธยมศึกษา 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

44 จัดหาครุภณัฑ์ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 9 383,300        ท.7 ส านกัการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนมัุติด าเนนิการ รายการ

วัดสุคตวราราม (ท.7) 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

พัดลมอุตสาหกรรม 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 6 ตัว 18,000 ท.7 ส านกัการศึกษา

แบบติดผนงั 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

เคร่ืองท าน้ าร้อน น้ าเย็น 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 เคร่ือง 5,500 ท.7 ส านกัการศึกษา

ชนดิขวดคว่ า 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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96

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

โทรทศัน ์LCD ขนาด 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 5 เคร่ือง            90,000 ท.7 ส านกัการศึกษา

จอภาพไม่ต่ ากว่า 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

32 นิ้ว 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

เคร่ืองเล่น DVD พร้อม 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 5 เคร่ือง 15,000 ท.7 ส านกัการศึกษา

ไมโครโฟน 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

โต๊ะเก้าอ้ีนกัเรียน 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 100 ชุด          135,000 ท.7 ส านกัการศึกษา

ชนดิเดี่ยวขาเหล็ก 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

ระดับประถมศึกษา 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

โต๊ะอเนกประสงค์ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 20 ตัว            40,000 ท.7 ส านกัการศึกษา

ขาเหล็กชุบโครเม่ียม 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

พับได้  3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

เตียงพยาบาล 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 3 เตียง 12,000 ท.7 ส านกัการศึกษา

2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

เก้าอ้ีบนุวมชนดิพับได้ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 100 ตัว            45,000 ท.7 ส านกัการศึกษา

2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ช้ัน 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 4 ชุด            22,800 ท.7 ส านกัการศึกษา

2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

45 จัดหาครุภณัฑ์ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 3 560,000        ท.8 ส านกัการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนมัุติด าเนนิการ รายการ

วัดไทรเหนอื (ท.8) 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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98

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 เคร่ือง          130,000 ท.8 ส านกัการศึกษา

ดิจิตอล 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

คอมพิวเตอร์ส าหรับ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 20 ชุด          400,000 ท.8 ส านกัการศึกษา

นกัเรียน 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

คอมพิวเตอร์ส าหรับ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 ชุด            30,000 ท.8 ส านกัการศึกษา

ส านกังานพร้อมเคร่ือง 2. ขออนมัุติด าเนนิการ

พิมพ์มัลติฟังก์ช่ัน พร้อม 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

อิงค์แทงค์ 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

46 จัดหาครุภณัฑ์ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 3 104,500        ศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. ขออนมัุติโครงการ รายการ เด็กเล็ก เด็กเล็ก

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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99

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

คอมพิวเตอร์ส าหรับ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 3 ชุด            90,000 ศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนา

ส านกังานพร้อมเคร่ือง 2. ขออนมัุติด าเนนิการ เด็กเล็ก เด็กเล็ก
พิมพ์มัลติฟังก์ช่ัน พร้อม 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง
อิงค์แทงค์ 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

เคร่ืองพิมพ์ INKJET 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 เคร่ือง              5,000 ศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนา

พร้อมอิงค์แทงค์ 2. ขออนมัุติด าเนนิการ เด็กเล็ก เด็กเล็ก

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

เคร่ืองตัดหญ้าแบบ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 เคร่ือง              9,500 ศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนา

สะพายหลังข้อแข็ง 2. ขออนมัุติด าเนนิการ เด็กเล็ก เด็กเล็ก

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
47 จัดหาครุภณัฑ์ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 7 650,500        กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ

กองสวัสดิการสังคม 2. ขออนมัุติโครงการ รายการ สังคม สังคม

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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100

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

เคร่ืองขยายเสียงและ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 3 ชุด          201,000 งานธุรการ กองสวัสดิการ

อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 2. ขออนมัุติโครงการ สังคม

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

กล้องวีดีโอชนดิบนัทกึ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 เคร่ือง 30,000          กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ

ด้วยระบบฮาร์ดดิสก์ 2. ขออนมัุติโครงการ สังคม สังคม

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

คอมพิวเตอร์และ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 6 ชุด          180,000 กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ

เคร่ืองพิมพ์พร้อม 2. ขออนมัุติโครงการ สังคม สังคม

อุปกรณ์ 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 6 เคร่ือง            18,000 กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ

( UPS ) 2. ขออนมัุติโครงการ สังคม สังคม

 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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101

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

รถสามล้อชนดิมือโยก 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 10 คัน            60,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

2. ขออนมัุติโครงการ สังคม

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

รถเข็นชนดินั่ง 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 10 คัน            65,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

2. ขออนมัุติโครงการ สังคม

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

เคร่ืองพิมพ์ส าเนา 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 เคร่ือง            96,500 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

ระบบดิจิตอล 2. ขออนมัุติโครงการ สังคม

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

48 จัดหาครุภณัฑ์ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 8 395,700        ส านกัการประปา ส านกัการประปา

ส านกัการประปา 2. ขออนมัุติโครงการ รายการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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102

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

เคร่ืองผสมคอนกรีต 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 เคร่ือง 46,000 ส านกัการประปา ส านกัการประปา

เหล็กหล่อ ขับเคลื่อน 2. ขออนมัุติโครงการ   

ด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

เคร่ืองเจาะคอนกรีต 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 2 เคร่ือง 160,000 ส านกัการประปา ส านกัการประปา

2. ขออนมัุติโครงการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

เคร่ืองผลิตกระแส 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 ชุด 25,000 ส านกัการประปา ส านกัการประปา

ไฟฟ้าขนาดไม่ต่ ากว่า 2. ขออนมัุติโครงการ

2.2 กิโลวัตต์ 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 4 หลัง 12,800 ส านกัการประปา ส านกัการประปา

ชนดิบานเลื่อนกระจก 2. ขออนมัุติโครงการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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103

ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

ประแจจับแปป๊ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 4 ชุด 73,500 ส านกัการประปา ส านกัการประปา

2. ขออนมัุติโครงการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

ลอกโซ่มือ ขนาด 3 ตัน 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 ชุด 9,500 ส านกัการประปา ส านกัการประปา

2. ขออนมัุติโครงการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

สายดับเพลิง 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 5 เส้น 31,000 ส านกัการประปา ส านกัการประปา

2. ขออนมัุติโครงการ

3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล

เคร่ืองปรับอากาศชนดิ 1. จัดท ารายละเอียด จ านวน 1 เคร่ือง 37,900 ส านกัการประปา ส านกัการประปา

แขวนขนาดไม่ต่ ากว่า 2. ขออนมัุติโครงการ

24,000 บทียีู 3. จัดซ้ือ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
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ข้ันตอน 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 พ.ศ.2554
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นท่ี

 หน่วย
ด าเนินการ

49 จัดหาครุภณัฑ์สถานี 1.จัดท ารายละเอียด จ านวน 2 รายการ 80,000 สถานขีนส่ง งานสถานี

ขนส่งผู้โดยสาร 2.ขออนมัุติโครงการ ผู้โดยสาร ขนส่งฯ

3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง ส านกัปลัด

4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล

โต๊ะเอนกประสงค,์ 1.จัดท ารายละเอียด จ านวน 10 ตัว, 33,000 สถานขีนส่ง งานสถานี

เก้าอ้ีนวมขาเหล็ก 2.ขออนมัุติโครงการ 30 ตัว ผู้โดยสาร ขนส่งฯ

มีเหล็กคาด 3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง ส านกัปลัด

4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล

เคร่ืองปอ้งกันไฟฟ้าตก 1.จัดท ารายละเอียด 1 ชุด 47,000 สถานขีนส่ง งานสถานี

ไฟฟ้าเกิน พร้อมติดตั้ง 2.ขออนมัุติโครงการ ผู้โดยสาร ขนส่งฯ

3.จัดซ้ือ/จัดจ้าง ส านกัปลัด

4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล
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2,000,000      

350,000         

200,000         

90,000           
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34,000           

600,000

150,000

54,000

106



107

ขนส่ง 70,000

16,000,000           

500,000                

100,000                
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500,000                

2,933,500      

1,980,000             สป

1,950,000             

1,800,000             
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1,000,000             

4,000,000             

600,000                

600,000                
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150,000                

146,000                

140,000                

250,000                

110
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100,000                

171,000                

250,000                

370,000                
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200,000                

450,000                

200,000                

31,457,000           
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วช 56,500           
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คลัง 311,900         
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115
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ช่าง 7,795,000      

116



117

117
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สส 1,099,500      
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125
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ศึกษา 271,500         

129
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130
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ท1 134,500         

131



132

132
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ท2 98,600           

133
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ท3 690,200         

134



135

135



136

136
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ท4 430,000         

ท5 407,300         

137
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138
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139



140

650,500         

ท6 247,000         

140
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ท7 383,300         

141



142

395,700         

142



143

143
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ท8 560,000         

80,000

144
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เด็กเล็ก 104,500         

27 รายการ 20,197,500    

22 รายการ 31,457,000    

รวมทั้งหมด 51,654,500    
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