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ส่วนที่  1 
บทนํา 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 4298 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 กําหนด
แนวทางปฏิ บั ติ ในการจัดทํ าแผนการดํ า เนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามระเบียบฯ ข้อ 26 และ 27 เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

วัตถุประสงค์ของแผนการดาํเนนิงาน 
1. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการ

จริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
2. เพื่อให้แนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ของเทศบาลมีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้น  
3. เพื่อลดความซ้ําซ้อนโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและ

จําแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน 
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการดําเนินงาน

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการจดัทําแผนการดําเนนิงาน 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ของเทศบาล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดําเนินการในพื้นที่ของ
เทศบาล แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 
  1. เทศบาลมีแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดําเนินการ (Action Plan) 
  2. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และ
แสดงถึงการดําเนินงานจริง 
  3. มีข้อมูลจากหน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาดําเนินการในพื้นที่เทศบาล 
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โครงการ
จํานวน

โครงการที่
ดําเนินการ

 คิดเป็น
ร้อยละของ
โครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

 คิดเป็น
ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด

หน่วยดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมและ
พัฒนาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0 0.00 0 0.00 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 2  เพิ่มความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสํานึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน 3 2.22 565,000 0.45 เทศบาลนครนครสวรรค์

ส่วนที่  2
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555  เทศบาลนครนครสวรรค์ (งบประมาณเทศบาล)

ู ู
แนวทางที่ 3 เสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 4 2.96 430,000 0.34 เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 4 ส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการป้องกันและ
ลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา

6 4.44 2,960,000 2.34 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 13 9.63 3,955,000 3.13
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แนวทางที่ 1พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์ให้ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

12 8.89 5,910,000 4.68 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 2  พัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 2.96 695,000 0.55 เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมให้สื่อสารได้ 3 ภาษา 4 2.96 0 0.00 เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน 7 5.19 10,890,000 8.63 เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 5 การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย

6 4.44 2,415,000 1.91 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 33 24.44 19,910,000 15.77
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โครงการ
จํานวน

โครงการที่
ดําเนินการ

 คิดเป็น
ร้อยละของ
โครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

 คิดเป็น
ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด

หน่วยดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
แนวทางที่ 1  น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 1 0.74 500,000 0.40 เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 2  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 6 4.44 10,130,000 8.02 เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 3 จัดสวัสดิการให้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 1 0.74 1,000,000 0.79 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 8 5.93 11,630,000 9.21
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านพัฒนากายภาพเมือง
แนวทางที่ 1  พัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ 12 8.89 31,175,134 24.69 เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ 0 0.00 0 0.00 เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจําหน่ายน้ําประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้ําประปา 5 3.70 2,984,100 2.36 เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 4 ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ํา ระบบป้องกันน้ําท่วม / และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 4 2.96 11,260,000 8.92 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 21 15.56 45,419,234 35.97
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น

5 4 7,120,000 5.64 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

9 6.67 8,360,000 6.62 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 14 10.37 15,480,000 12.26
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โครงการ
จํานวน

โครงการที่
ดําเนินการ

 คิดเป็น
ร้อยละของ
โครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

 คิดเป็น
ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด

หน่วยดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 2 1.48 0 0.00 เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 3 2 2,350,000 1.86 เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 41 30 27,511,700 21.79 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 46 34.07 29,861,700 23.65
รวม(งบประมาณเทศบาล) 135 100.00 126,255,934 100.00
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โครงการ
จํานวน

โครงการที่
ดําเนินการ

 คิดเป็น
ร้อยละของ
โครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

 คิดเป็น
ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด

หน่วยดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคที่
เหมาะสมและพัฒนาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8 66.67 850,650 59.64 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 2  เพิ่มความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสํานึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ให้แก่เด็กเยาวชนและ
ประชาชน

2 16.67 75,700 5.31 เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
แนวทางที่ 2  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 2 16.67 500,000 35.05 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม (เงินอุดหนุน) 12 100.00 1,426,350      100.00
รวมทั้งสิ้น 147 100.00 127,682,284  100.00

ส่วนที่  2
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555  เทศบาลนครนครสวรรค์ (งบเงินอุดหนุน)
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แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสม
                และพัฒนาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ประชาสัมพันธ์ป้องกัน 1.ขออนุมัติโครงการ ป้ายประชา 21,000 เทศบาลนคร กลุ่มงานป้องกัน

และแก้ไขปัญหาเอดส์ 2.ติดต่อประสาน สัมพันธ์ (สปสช.) นครสวรรค์ และควบคุมโรค
และโรคติดต่อทาง งานผู้เกี่ยวข้อง จํานวน 4 ป้าย ติดต่อ
เพศสัมพันธ์ 3.ดําเนินกิจกรรม (ติดหน้าศูนย์ สํานักการ

ตามโครงการ บริการสาธารณสุข สาธารณสุข ฯ

โครงการ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555 เทศบาลนครนครสวรรค์

รายละเอียดของโครงการ
พื้นที่  หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่

4.ติดตามประเมินผล เทศบาล
5.สรุปผลการดําเนินงาน ทั้ง 4 แห่ง)

2 เสริมสร้างพัฒนาการ 1.จัดเตรียมข้อมูล เด็กแรกเกิดถึง 52,400 เทศบาลนคร กลุ่มงานส่งเสิรม
เด็กแรกเกิดถึง 3 ปี และวางแผน 3 ปี ในเขต (สปสช.) นครสวรรค์ สุขภาพ
เฉลิมพระเกียรติ 2.ประสานกับอสม.ใน เทศบาล สํานักการ
เนื่องในวโรกาสวันพ่อ ชุมชน จํานวน 200 คน สาธารณสุข ฯ
แห่งชาติ 3.จัดกิจกรรมเสริม

สร้างพัฒนาการเด็ก
4.ติดตามประเมินผล
5.สรุปผลการดําเนิน
การ

6



7

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

พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ที่

3 พัฒนาคุณภาพชีวิต 1.จัดเตรียมข้อมูล ผู้สูงอายุ 55 ปีขึ้น 174,900 เทศบาลนคร กลุ่มงานส่งเสิรม
ผู้สูงอายุ เทศบาลนคร และวางแผน ไป จํานวน 700 (สปสช.) นครสวรรค์ สุขภาพ
นครสวรรค์ 2.ประสานชุมชน คน สํานักการ

3.จัดกิจกรรมผู้สูง สาธารณสุข ฯ
อายุ
4.ติดตามประเมินผล
5.สรุปผลการดําเนิน
การ

4 คัดกรองเต้านมและ 1.จัดเตรียมข้อมูล สตรีอายุ 25 ปี 132,800 สํานักงาน กลุ่มงานส่งเสิรม
มะเร็งปากมดลูก และวางแผน ขึ้นไป จํานวน (สปสช.) เทศบาลฯ สุขภาพ

2.ประสานกับอสม.ใน  500  คน สํานักการ
ชุมชน สาธารณสุข ฯ
3.คัดกรองมะเร็งเต้า
นมและมะเร็งปาก
มดลูก
4.ติดตามประเมินผล
5.สรุปผลการดําเนิน
งาน

5 พัฒนาศักยภาพ 1.จัดเตรียมข้อมูล อสม.ในเขต 242,400 ชุมขนใน กลุ่มงานส่งเสิรม
อาสาสมัครสาธารณสุข และวางแผน เทศบาลจํานวน  (สปสช.) เขตเทศบาล สุขภาพ
(อบรมฟื้นฟูความรู้ 2.ประสานกับอสม. 800  คน สํานักการ
อสม. และทัศนศึกษา ในชุมชน สาธารณสุข ฯ
ดูงาน) 3.จัดอบรม อสม.ใหม่

4.ติดตามประเมินผล
5.สรุปผลการดําเนิน
งาน

7



8

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

พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ที่

6 โรงเรียนส่งเสริม 1.จัดเตรียมข้อมูล นักเรียนโรงเรียน 38,000 9 โรงเรียน กลุ่มงานส่งเสิรม
สุขภาพ และวางแผน ในสังกัดเทศบาลฯ (สปสช.) ในเขต สุขภาพ

2.ประสานกับกอง โรงเรียนวิชาวดี เทศบาลฯ สํานักการ
ศึกษาและโรงเรียน จํานวน 9 สาธารณสุข ฯ
3.ดําเนินงานตาม โรงเรียน
กิจกรรมอนามัย
โรงเรียน
4.นิเทศ ติดตามและ
ประเมินโรงเรียน
5.สรุปผลการดําเนิน
งาน

7 วัยเรียนสดใสมั่นใจ 1.สํารวจจํานวน นักเรียนพบภาวะ 130,000 9 โรงเรียน กลุ่มงานส่งเสิรม
ไม่ซีดโรงเรียนในเขต นักเรียน โลหิตจางน้อยกว่า (สปสช.) ในเขต สุขภาพ
เทศบาลนครนครสวรรค์ 2.ประสานงานกับ ร้อยละ 10 เทศบาลฯ สํานักการ

โรงเรียน สาธารณสุข ฯ
3.ให้สุขศึกษาจ่ายยา
เม็คเสริมธาตุเหล็ก
4.ติดตามประเมินผล
5.สรุปผลการดําเนิน

8 ตรวจสุขภาพช่องปาก 1.วางแผน จํานวนนักเรียน 59,150 เขตเทศบาล งานทันตกรรม
ในเด็กนักเรียนใน 2.จัดซื้ออุปกรณ์ ได้รับการตรวจ (สปสช.) สํานักการ
สังกัดโรงเรียน 3.ประสานกับโรงเรียน ฟันไม่ต่ํากว่า สาธารณสุข ฯ
เทศบาล 4.จัดกิจกรรมตรวจฟัน 2,000 คน

และสอนแปรงฟัน
5.สรุปผลฯ
6.ติดตามประเมินผล

8



9

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รณรงค์เพื่อป้องกัน 1. จัดทํารายละเอียด อบรม 1 ครั้ง 15,700 โรงเรียนใน ฝ่ายการศึกษา

ยาเสพติด 2. ขออนุมัติโครงการ (อุดหนุน) สังกัด ทน.นว. นอกระบบฯ
ในโรงเรียนท้องถิ่น 3. ตั้งคณะทํางาน สํานักการศึกษา

4. จัดการอบรม
5. ติดตามประเมินผล

2 เข้าค่ายทักษะชีวิตพิชิต 1. จัดทํารายละเอียด นักเรียนในสังกัด 65,000 โรงเรียนใน ฝ่ายการศึกษา
ยาเสพติด 2. ขออนุมัติโครงการ ทน.นว. สังกัด ทน.นว. นอกระบบฯ

3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน  300  คน สํานักการศึกษา
4. จัดการอบรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 เพิ่มความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสํานึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน

พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

5. ติดตามประเมินผล
3 อบรมผู้บังคับบัญชา 1. จัดทํารายละเอียด ผู้บังคับบัญชา 300,000 โรงเรียนใน ฝ่ายการศึกษา

ลูกเสือ 2. ขออนุมัติโครงการ ลูกเสือในสังกัด สังกัด ทน.นว. นอกระบบฯ
3. ตั้งคณะทํางาน ทน.นว. สํานักการศึกษา
4. จัดการอบรม จํานวน 100 คน
5. ติดตามประเมินผล

4 เงินอุดหนุนเทศบาล 1. จัดทํารายละเอียด ผู้บังคับบัญชา 60,000 โรงเรียนใน ฝ่ายการศึกษา
เจ้าภาพจัดงาน 2. ขออนุมัติโครงการ ลูกเสอืในสังกัด (อุดหนุน) สังกัด ทน.นว. นอกระบบฯ
ชุมนุมลูกเสือ 3. คัดเลือกตัวแทน ทน.นว. สํานักการศึกษา

4. เข้าร่วมอบรม จํานวน 20 คน
5. ติดตามประเมินผล

5 อบรม และรณรงค์ 1. จัดทํารายละเอียด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม      200,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ
ป้องกันยาเสพติด 2. ขออนุมัติโครงการ จํานวน 1,500

3. ตั้งคณะทํางาน คน
4. จัดการอบรม
5. ติดตามประเมินผล
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10

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 พัฒนาผู้ประกอบการ 1.ขออนุมัติโครงการ ผู้ประกอบการ 350,000 เทศบาลนคร กลุ่มงานส่งเสริม

จําหน่ายอาหารใน 2.ประสานหน่วยงาน ร้านอาหารใน นครสวรรค์ สิ่งแวดล้อม
เขตเทศบาลและใน ที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษาแผง สํานักการ
สถานศึกษา 3.วางแผนดําเนินการ ลอยจําหน่าย สาธารณสุข ฯ

4.จัดอบรมตามแผน อาหารเข้ารับการ
5.ติดตามประเมินผล อบรม 600 คน

2 พัฒนาผู้ประกอบการ 1.ขออนุมัติโครงการ ผู้ประกอบการ 50,000 เขตเทศบาล กลุ่มงานส่งเสริม
ร้านแต่งผมเสริมสวย 2.ประสานหน่วยงาน ร้านแต่งผมเสริม สิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2555
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 3 เสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2554

ที่เกี่ยวข้อง สวยเข้ารับการ สํานักการ
3.วางแผนดําเนินการ อบรม 150  คน สาธารณสุข ฯ
4.จัดอบรมตามแผน
5.ติดตามประเมินผล

3 มหกรรมอาหารและ 1.ขออนุมัติโครงการ ออกร้านจําหน่าย 10,000 เขตเทศบาล กลุ่มงานส่งเสริม
ของดีเมืองปากน้ําโพ 2.ประสานหน่วยงาน อาหาร  70  ร้าน สิ่งแวดล้อม

ที่เกี่ยวข้อง สํานักการ
3.ประชุมชี้แจงร้านค้า สาธารณสุข ฯ
4.ดําเนินการจัดการ
5.สรุปผล

4 พัฒนาตลาดสดน่าซื้อ 1. ขออนุมัติโครงการ ตลาดมีการพัฒนา 20,000 เขตเทศบาล กลุ่มงานส่งเสรมิ
ในเขตเทศบาล 2. จัดประชุม ให้ได้เกณฑ์ สิ่งแวดล้อม
(ส่งเสริมการจัดการใน 3. ดําเนินการพัฒนา มาตรฐานและถูก สํานักการ
เขตเทศบาล) 4. รับการตรวจ สุขลักษณะ สาธารณสุข ฯ

ประเมิน จํานวน 3 แห่ง
5.ติดตามประเมินผล
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11

แนวทางที่ 4 ส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 1. ขออนุมัติโครงการ ผู้เข้ารับการอบรม 400,000 เขตเทศบาล สาํนักการช่าง

ให้ประชาชนในเขต 2. ประสานหน่วยงาน จํานวน 67 ชุมชน
เทศบาลรับรู้ถึงความ ที่เกี่ยวข้อง
จําเป็นในการเสีย 3. วางแผนดําเนินการ
ค่าธรรมเนียมในการ 4. จัดอบรมตามแผน
บําบัดน้ําเสีย 5. ติดตามประเมินผล

2 จัดซื้อเตาเผาแบบปลอด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 แห่ง    1,990,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
มลพิษพร้อมติดตั้ง 2. ขออนุมัติโครงการ สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

3 สร้างจิตสํานึกในการ 1.จัดทํารายละเอียด ชุมชนในเขต 20,000 เขตเทศบาล งานบริการ
จัดการขยะมูลฝอย ของโครงการ เทศบาลจํานวน รักษาความ

2.ขอนุมัติโครงการ 8  ชุมชน มีการจัด สะอาด
3.ประสานงานหน่วย การขยะมูลฝอย สํานักการ
งานที่เกี่ยวข้องพร้อม ที่ถูกวิธี ปริมาณ สาธารณสุขฯ

ขยะลดน้อยลง
4.จัดกิจกรรมตาม
โครงการ
5.ติดตามและประเมิน

11



12

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

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

4 ส่งเสริมการจัดการวัสดุ 1. ขออนุมัติโครงการ ชุมชนโรงเรียน 20,000 เขตเทศบาล กลุ่มงาน
รีไซเคิลเทศบาลนคร 2. ประสานหน่วยงาน ตลาดสดในเขต ส่งเสริม
นครสวรรค์ ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลเข้าร่วม สิ่งแวดล้อม

3. วางแผนดําเนินการ โครงการ 11 สํานักการ
4. ดําเนินการจัดการ โรงเรียน สาธารณสุข ฯ
5. ติดตามประเมินผล

5 ลดภาวะโลกร้อน 1. เสนอโครงการ นักเรียน ระดับชั้น 90,000 นักเรียนใน ฝ่ายกิจกรรม
2. ตั้งคณะทํางาน ป.6 - ม.3 สังกัด ทน.นว. เด็กฯ
3. ประชุม/รับสมัคร จํานวน 1,250 คน สํานักการศึกษา
4 จัดกิจกรรม4. จดกจกรรม
5. ติดตามประเมินผล

6 ปรับปรุงตลาดสด 1. ขออนุมัติโครงการ จํานวน 1 แห่ง 440,000 เขตเทศบาล สํานักการคลัง
เทศบาล 2. ดําเนินการจ้าง

3. ส่งมอบงาน
4. ดําเนินการจัดการ
5. ติดตามประเมินผล

6 เทศบาล 2,960,000
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แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์ให้ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

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

1 ส่งเสริมโรงเรียนใน 1. จัดทํารายละเอียด โรงเรียนสังกัด      250,000 นักเรียนใน ฝ่ายกิจการ
สังกัดเทศบาลฯและ 2. ขออนมุัติโครงการ เทศบาลฯ 8 แห่ง สังกัด ทน.นว. โรงเรียนฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3. ตั้งคณะทํางาน ศูนย์พัฒนาเด็ก สํานักการศึกษา
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 4. ดําเนินการ เล็ก 11 แห่ง

5. ติดตามประเมินผล
2 จัดหาแบบฝึกหัด 1. จัดทํารายละเอียด นักเรียนสังกัด 2,000,000 นักเรียนใน หน่วย

ให้นักเรียนระดับอนุบาล 2. ขออนุมัติโครงการ เทศบาลฯ ทุกคน สังกัด ทน.นว. ศึกษานิเทศก์
ศึกษา ประถมศกึษา 3. ตั้งคณะทํางาน สํานักการศึกษา
และมัธยมศึกษา 4. ดําเนินงานโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

5. ติดตามประเมินผล
3 ประเมินคุณภาพ 1. จัดทําโครงการ นักเรียน ครู 50,000 นักเรียนใน หน่วย

การศึกษาภายใน 2. ขออนุมัติโครงการ ผู้บริหารและ สังกัด ทน.นว. ศึกษานิเทศก์
สถานศึกษา 3. ประชุมวางแผน บุคลากรของ สํานัการศึกษา

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนใน
5. สรุปรายงานผล สังกัดฯ

4 พัฒนาปรับปรุง 1. จัดทําโครงการ ปรับปรุงหลักสูตร        70,000 โรงเรียนใน หน่วย
หลักสูตรสถานศึกษา 2. ขออนุมัติโครงการ สถานศึกษาปีละ สังกัด ทน.นว. ศึกษานิเทศก์

3. ประชุมวางแผน 1 ครั้ง สํานักการศึกษา
4.อบรมเชิงปฏิบัติการ
5. สรุปรายงานผล

5 นิเทศการศึกษา 1. จัดทําโครงการ จํานวน 30 คน        40,000 โรงเรียนใน หน่วย
2. ขออนุมัติโครงการ สังกัด ทน.นว. ศึกษานิเทศก์
3. ประชุมวางแผน สํานักการศึกษา
4.อบรมเชิงปฏิบัติการฏ
5. สรุปรายงานผล

13
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

6 อบรมปฐมนิเทศ 1. ขออนุมัติโครงการ ผู้ปกครอง 1,850,000 โรงเรียนใน หน่วย
ผู้ปกครองนักเรียน 2.ประชุม/ประสานงาน จํานวน 7,550 สังกัด ทน.นว. ศึกษานิเทศก์

3. แต่งตั้งกรรมการ คน สํานัการศึกษา
4. ดําเนินการ
5. ประเมินผล

7 คุณธรรมนําความรู้ 1. ขออนุมัติโครงการ นักเรียน 150,000 ศูนย์ปฏิบัติ หน่วย
เสริมสร้างปรัชญา 2.ประชุม/ประสานงาน จํานวน 450 คน ธรรม ศึกษานิเทศก์
เศรษฐกิจพอเพียง 3.  แต่งตั้งกรรมการ (หาดเสลา) สํานักการศึกษา

4. ดําเนินการอบรม
5. ติดตามประเมินผล

8 มอบประกาศนียบัตร 1. จัดทํารายละเอียด นักเรียนใน 70,000 ศูนย์พัฒนา ฝ่ายกิจการ, ู
และสัมฤทธิบัตรแก่เด็ก 2. ขออนุมัติโครงการ สังกัด ทน.นว. เด็กเล็ก โรงเรียนฯ
และนักเรียนของ 3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน 12 แห่ง ในสังกัด สํานักการศึกษา
โรงเรียนและศูนย์ 4. ดําเนินโครงการ ทน.นว.
พัฒนาเด็กเล็กฯ 5. ติดตามประเมินผล

9 จัดนิทรรศการผลงาน 1. จัดทํารายละเอียด นักเรียนใน 1,200,000 1. อบจ.แพร่ หน่วย
การศึกษาระดับท้องถิ่น 2. เสนอโครงการ สังกัด ทน.นว. 2. กรม ศึกษานิเทศก์
ระดับกลุ่มการศึกษา 3. ตั้งคณะทํางาน ส่งเสริมฯ สํานักการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 7,8 และ 4. วิเคราะห์
ระดับประเทศ 5. ติดตามประเมินผล

10 แข่งขันคนเก่งระดับ 1. จัดทํารายละเอียด นักเรียน ระดับ 100,000 ระดับกลุ่ม หน่วย
เทศบาล และระดับกลุ่ม 2. เสนอโครงการ ประถม 5 คน ระดับประเทศ ศึกษานิเทศก์
การศึกษาท้องถิ่นที่ 7 3. ตั้งคณะทํางาน ระดับมัธยม 5 คน สํานัการศึกษา
และระดับประเทศ 4. วิเคราะห์ 5 กลุ่มสาระการ

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

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

11 จัดประสบการณ์เพื่อ 1. จัดทํารายละเอียด ครูปฐมวัยใน 50,000 โรงเรียนใน ฝ่ายวิชาการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยและ 2. ขออนุมัติโครงการ สังกัด ทน.นว. สังกัด ทน.นว. สํานักการศึกษา
ทัศนศึกษาดูงาน 3. ตั้งคณะทํางาน

4. จัดการอบรม
5. ติดตามประเมินผล

12 แนะแนวการศึกษา 1. จัดทํารายละเอียด โรงเรียนในสังกัด 80,000 นักเรียนใน ฝ่ายวิชาการ
2. ขออนุมัติโครงการ ทน.นว. ปีละ 2 สังกัด ทน.นว. สํานักการศึกษา
3. ตั้งคณะทํางาน ครั้ง
4. จัดการอบรม
5. ติดตามประเมินผล

12 5,910,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แนวทางที่ 2 พัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สัมมนาคณะกรรมการ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 160 คน       100,000 เขตเทศบาล ฝ่ายกิจการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ขออนุมัติโครงการ 1 ครั้ง / ปี สังกัด ทน.นว. โรงเรียนฯ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 3. ตั้งคณะทํางาน สํานักการศึกษา
นครนครสวรรค์ 4. ดําเนินการ

5. ติดตามประเมินผล
2 อบรมครูเพื่อพัฒนา 1. จัดทํารายละเอียด บุคลากรทางการ 500,000 เขตเทศบาล หน่วย

ความเป็นมืออาชีพ 2. ขออนุมัติโครงการ ศึกษาเข้ารับการ ศึกษานิเทศก์
3. ตั้งคณะทํางาน อบรม สํานักการศึกษา

พ.ศ.2555
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่  หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2554
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4. ดําเนินงานโครงการ
5. ติดตามประเมินผล

3 อบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 19  คน 55,000 ศูนย์พัฒนา ฝ่ายกิจการ
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อ 2. ขออนุมัติโครงการ เด็กเล็กใน โรงเรียนฯ
พัฒนาวิชาการ 3. ตั้งคณะทํางาน กัดเทศบาลฯ สํานักการศึกษา

4. จัดการอบรม
5. ติดตามประเมินผล

4 คัดเลือกครูผู้สอนดีและ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 24  คน 40,000 โรงเรียนสังกัด ศึกษานิเทศก์
ลดความเหลื่อมล้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ เทศบาลฯ สํานักการศึกษา
ทางการศกึษา 3. ตั้งคณะทํางาน

4. จัดการอบรม
5. ติดตามประเมินผล

4 695,000

16
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แนวทางที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมให้สื่อสารได้ 3 ภาษา

ขั้นตอน ผลผลิต พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 พัฒนาคุณภาพการ 1. จัดทําโครงการ ครูภาษาจีน      100,000 โรงเรียนในสัง หน่วย

จัดการเรียนการสอน 2. ขออนุมัติโครงการ โรงเรียนในสังกัด สังกัด ทน.นว. ศึกษานิเทศก์
ภาษาจีน 3. ประชุมวางแผน สํานักการ

4.อบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษา
5. สรุปรายงานผล

2 พัฒนาปรับปรุง 1. จัดทําโครงการ นักเรียน ครู        50,000 โรงเรียนในสัง หน่วย
หลักสูตรภาษาจีน 2. ขออนุมัติโครงการ ผู้บริหาร และ สังกัด ทน.นว. ศึกษานิเทศก์

3. ประชุมวางแผน บุคลากร สํานัก

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่  หน่วย

ดําเนินการ
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4.อบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนในสังกัด การศึกษา
5. สรุปรายงานผล

3 พัฒนาศักยภาพในการ 1. ขออนุมัติโครงการ นักเรียน ครู 50,000 โรงเรียนสังกัด หน่วย
จัดกิจกรรมเรียนรู้ 3 2. ประชุมคณะทํางาน ผู้บริหาร และ เทศบาลฯ ศึกษานิเทศก์
ภาษา 3.ประสานงานวิทยากร บุคลากร สํานัก

4. จัดการอบรม โรงเรียนในสังกัด การศึกษา
5. ติดตามประเมินผล  จํานวน 200 คน

4 อบรมลูกเสือจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผู้เข้าร่วมโครงการ 100,000 โรงเรียนสังกัด ฝ่ายกิจการ
2. ขออนุมัติโครงการ จาํนวน  160  คน เทศบาลฯ โรงเรียนฯ
3. ตั้งคณะทํางาน สํานักการศึกษา
4. จัดการอบรม
5. ติดตามประเมินผล

4 300,000
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แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 การแข่งขันกีฬาเทศบาล 1. ขอความเห็นชอบ พนักงานเทศบาล 100,000 เขตเทศบาล งานธุรการ

สัมพันธ์ จ.นว. 2. ประสานผู้เกี่ยวข้อง พนักงานจ้าง สํานักปลัดฯ
3. จัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 300 คน 
4.จัดกิจกรรม  เข้าร่วมการ
5. สรุปผลการจัดกิจกรรม แข่งขันกีฬาฯ

2 พัฒนานักเรียนด้าน 1.ขออนุมัติโครงการ กลุ่มโรงเรียน 2,000,000 เขตเทศบาล งานกีฬาและ
กีฬากรีฑา และดนตรี 2.ประชุม/แต่งตั้ง เทศบาลฯทุก สังกัด ทน.นว. นันทนาการ
สู่ความเป็นเลิศ 3.จัดซื้อ-จัดจ้าง ระดับ สํานักการ

4.จัดการแข่งขัน /เข้าร่วม ศึกษา

พ.ศ.2555
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2554

5.สรุปผล/ประเมินผล
3 แข่งขันกีฬาอนุบาลใน 1. จัดทํารายละเอียด โรงเรียนอนุบาล 250,000 เขตเทศบาล งานกีฬาและ

เขตเทศบาลฯ 2. เสนอโครงการ ในเขตเทศบาลฯ. สังกัด ทน.นว. นันทนาการ
3. ตั้งคณะทํางาน ทุกระดับชั้น สํานักการ
4. จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ศึกษา
5. ติดตามประเมินผล

4 ส่งเสริมการแข่งขัน 1. จัดทํารายละเอียด จัดแข่งขัน 2,000,000 เทศบาลฯ งานกิจกรรม
กีฬาในเขตเทศบาลฯ 2. ขออนุมัติโครงการ โรงเรียนใน และโรงเรียน เด็กฯ

3. ตั้งคณะทํางาน เขตเทศบาลฯ สังกัดฯ สํานักการ
4. จัดกิจกรรม ศึกษา
5. ติดตามประเมนิผล

5 วันเด็กแห่งชาติ 1. เสนอโครงการ ประกวดร้องเพลง 450,000 สํานักงาน งานกิจกรรม
2. ตั้งคณะทํางาน ประกวดเต้น เทศบาลฯ เด็กฯ
3. ประชุม เล่นเกมส์ แข่งขัน โรงเรียนในสัง สํานักการ
4. จัดกิจกรรม กีฬาพื้นเมือง กัดเทศบาลฯ ศึกษา
5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2554

6 ดนตรีเพื่อประชาชน 1. เสนอโครงการ จัดกิจกรรมประ 90,000 เขตเทศบาล งานกิจกรรม
2. ตั้งคณะทํางาน กวดร้องเพลง เด็กฯ
3. ประชุม/รับสมัคร สํานักการ
4. จัดกิจกรรม ศึกษา
5. ติดตามประเมินผล

7 สนับสนุนการจัดการ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 6,000,000 เขตเทศบาล งานกีฬาและ
แข่งขันกีฬา 2. ขออนุมัติโครงการ ผู้เข้าร่วม นันทนาการ
 และการออกกําลังกาย 3. ตั้งคณะทํางาน โครงการ สํานักการศึกษา
 จ.นครสวรรค์ 4. จัดแข่งขันกีฬา 10,000 คน

5. ติดตามประเมินผล
7 10,890,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แนวทางที่ 5 การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย

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

1 สนับสนุน ส่งเสริม งาน 1. จัดทํารายละเอียด ส่งเสริมการจัด 900,000 เทศบาลนคร ฝ่ายส่งเสริม
ราชพิธี รัฐพิธี และงาน 2. ขออนุมัติโครงการ งานพิธีต่างๆ สังกัด ทน.นว. ศาสนาและ
ประเพณีท้องถิ่น 3. ตั้งคณะทํางาน ศิลปวัฒนธรรม

4. ดําเนินการ สํานักการศึกษา
5. ติดตามประเมินผล

2 จัดงานวันครู 1. จัดทํารายละเอียด จัดกิจกรรมวันครู 50,000       เทศบาลนคร ฝ่ายกิจการ
2. ขออนุมัติโครงการ พนักงานครูและ สังกัด ทน.นว. โรงเรียนฯ
3. ตั้งคณะทํางาน บุคลากรทางการ สํานักการศึกษา

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่  หน่วย

ดําเนินการ

4. ดําเนินการ ศึกษาในสังกัด
5. ติดตามประเมินผล เทศบาลฯ จํานวน 

400 คน
3 ส่งเสริมการเรียนรู้ 1. จัดทํารายละเอียด จัดกิจกรรมเสริม 15,000 เขตเทศบาล ฝ่ายการศึกษา

สําหรับเด็กนอกระบบ 2. ขออนุมัติโครงการ ความรู้ให้กับเด็ก นอกระบบฯ  
3. ตั้งคณะทํางาน การศึกษานอก สํานักการศึกษา
4. ดําเนินโครงการ ระบบ
5. ติดตามประเมินผล จํานวน 50 คน

4 ถนนคนเดิน 1. ขออนุมัติดําเนินการ จํานวนกิจกรรม 400,000 เขตเทศบาล งานส่งเสริม
2. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 4 ครั้ง / เดือน การท่องเที่ยว
ดําเนินการ/เตรียมสถานที่
3. ประชาสัมพันธ์
4. ดําเนินโครงการ
5. ประเมินผล

20



21

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

5 สนับสนุนการจัดประกวด 1. จัดทํารายละเอียด ผู้เข้าร่วมโครงการ 1,000,000 สนามกีฬา ฝ่ายกิจการ
พระบูชา พระเครื่อง 2. ขออนุมัติโครงการ จํานวน 2,000 คน จังหวัด โรงเรียนฯ
และเหรียญคณาจารย์ 3. ตั้งคณะทํางาน นครสวรรค์ สํานักการศึกษา

4. จัดการอบรม
5. ติดตามประเมินผล

6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1. จัดทํารายละเอียด ผู้เข้าร่วมโครงการ 50,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ 2. ขออนุมัติโครงการ จํานวน 130 คน
พอเพียงและโครงการตาม 3. ตั้งคณะทํางาน
พระราชดําริ 4. จัดกิจกรรม

5. ติดตามประเมินผล
6 2,415,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
แนวทางที่ 1 น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ส่งเสริมและพัฒนา 1. จัดทํารายละเอียด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม      500,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

ชุมชนพอเพียง 2. ขออนุมัตโิครงการ จํานวน 350 คน สังคม
3. ตั้งคณะทํางาน
4. ดําเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

1 500,000     

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่  หน่วย

ดําเนินการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
แนวทางที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สนับสนุนกลุ่มสตรี 1.ประชุมชี้แจงจัดทํา กลุ่มสตรีเกิดการ        670,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

เพื่อส่งเสริม โครงการ มีส่วนร่วม และ สงัคม
และพัฒนาศักยภาพ 2.ชุมชนจัดทําโครงการ ชุมชนได้รับการ

เสนอเทศบาลฯ พัฒนา 67 ชุมชน
3.นําเสนอนายกฯ
4.ดําเนินโครงการ
5.ติดตาม/ประเมินผล

2 พัฒนาฐานข้อมล 1 จัดทํารายละเอียด ทราบข้อมล 250 000 เขตเทศบาล งานชมชนเมือง

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่  หน่วย

ดําเนินการ

2 พฒนาฐานขอมูล 1. จดทารายละเอยด ทราบขอมูล       250,000 เขตเทศบาล งานชุมชนเมอง
2. ขออนุมัติโครงการ พื้นฐานของชุมชน กองสวัสดิการ
3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน 67 ชุมชน สังคม
4. จัดเก็บข้อมูล
5. ติดตามประเมินผล

3 ส่งเสริมคุณธรรม 1. จัดทํารายละเอียด ผู้เข้ามร่วม        200,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
และจริยธรรมสําหรับ 2. ขออนุมัติโครงการ กิจกรรม จํานวน สังคม
ประชาชน 3. ตั้งคณะทํางาน 350 คน

4. จัดการอบรม
5. ติดตามประเมินผล

4 ปกป้องสถาบัน สงบ 1. จัดทํารายละเอียด ผู้เข้ามร่วม        200,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
สันติ และสามัคคี 2. ขออนมุัติโครงการ กิจกรรม จํานวน สังคม
และทัศนศึกษาดูงาน 3. ตั้งคณะทํางาน 650 คน

4. จัดการอบรม
5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

5 สนับสนุนชุมชนเพื่อ 1.ประชุมชี้แจงจัดทํา ประชาชนเกิดการ      2,010,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วม โครงการ มีส่วนร่วม และ สังคม
และพัฒนาศักยภาพ 2.ชุมชนจัดทําโครงการ ชุมชนได้รับการ
ชุมชนเข้มแข็ง เสนอเทศบาลฯ พัฒนา 67 ชุมชน

3.นําเสนอนายกฯ
4.ดําเนินโครงการ
5.ติดตามประเมินผล

6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1. จัดทํารายละเอียด ผู้เข้าร่วม      3,500,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
2. ขออนุมัติโครงการ กิจกรรม จํานวน สังคม
3. ตั้งคณะทํางาน 350 คน
4. ดําเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

7 ส่งเสริมและเพิ่ม 1. จัดทํารายละเอียด ผู้เข้าร่วม      3,500,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
ศักยภาพชุมชน 2. ขออนุมัติโครงการ กิจกรรม สังคม

3. ตั้งคณะทํางาน จํานวน 650 คน
4. จัดการอบรม
5. ติดตามประเมินผล

8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1. จัดทํารายละเอียด สร้างกระบวน        300,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
องค์กรชุมชนในเขต 2. ขออนุมัติโครงการ การเรียนรู้ร่วม สังคม
เทศบาลฯ 3. ตั้งคณะทํางาน กัน จํานวน

4. จัดการอบรม 670 คน
5. ติดตามประเมินผล

6 เทศบาล 10,130,000   
2 อุดหนุน 500,000       
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
แนวทางที่ 3 จัดสวัสดิการให้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1. จัดทํารายละเอียด ประชาชนในเขต    1,000,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

ประชาชน 2. ขออนุมัติโครงการ เทศบาลที่ประสบ สังคม
3. ตั้งคณะทํางาน ภัยพิบัติต่างๆ
4. ดําเนินการ จํานวน 67 ชุมชน
5. ติดตามประเมินผล

1    1,000,000

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่  หน่วย

ดําเนินการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง
แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดหาที่ดิน เวนคืน 1. จัดทํารายละเอียด ทดแทนการเวนคืน         12,134 เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ที่ดินเพื่อก่อสร้าง 2. ขออนุมัตโิครงการ ที่ดินและ
ระบบสาธารณูปโภค 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง สิ่งก่อสร้าง
ระบบป้องกันน้ําท่วม 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง การจัดหาที่ดินฯ
และถนนผังเมือง 5. ติดตามประเมินผล

2 ก่อสร้างผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา     2,200,000  ซอยแยกจาก ส่วนควบคุม
พร้อมท่อระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร  ซอยจ่าเสงี่ยม การก่อสร้างฯ
ซอยแยกจากซอย 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง กว้าง 4.5-6.5 ม. สํานักการช่าง

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่  หน่วย

ดําเนินการ

ซอยแยกจากซอย 3. จดซอ / จดจาง กวาง 4.5 6.5 ม. สานกการชาง
จ่าเสงี่ยม (ข้างบ้าน 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง ยาว 55 เมตร
เลขที่ 1311/45) 5. ติดตามประเมินผล

3 ก่อสร้างผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา     2,200,000 ชุมชนพระบาง ส่วนควบคุม
พร้อมท่อระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร มงคล บริเวณ การก่อสร้างฯ
ซอยชุมชนพระบาง 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง กว้าง 5 เมตร หมู่บ้าน สํานักการช่าง
มงคลบริเวณหมู่บ้าน 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง ยาว 277 เมตร ทาวเฮาส์
ทาวน์เฮาส์ 5. ติดตามประเมินผล

4 ก่อสร้างผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา       148,000 ซอยจากแยก ส่วนควบคุม
ซอยแยกจากซอยถนน 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร ถนนไกรสาศ การก่อสร้างฯ
ไกรลาศ ข้างบ้านเลขที่ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง กว้าง 3.40 เมตร บ้านเลขที่ สํานักการช่าง
 52/1 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง ยาว 106 เมตร 52/1

5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

5 ก่อสร้างผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา     1,180,000 ถนนสุรารักษ์ สํานักการช่าง
พร้อมท่อระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ 0.2 เมตร ช่วงต่อจาก
ถนนสุรารักษ์ ช่วงต่อ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง กว้าง 6 เมตร ถนนเดิมถึงสุด
จากถนนเดิมถึงสุดเขต 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง ยาว 110 ม. เขตเทศบาล
เทศบาล 5. ติดตามประเมินผล

6 ก่อสร้างผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร คสล.     1,590,000 ถนนภายใน สํานักการช่าง
พร้อมท่อระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ หนา 0.15 เมตร ชุมชนรวมใจ
ถนนภายในชุมชน 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง กว้าง 3.50 เมตร พัฒนา
รวมใจพัฒนาตรง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง ยาว 249 เมตร
ข้ามสถานีไฟฟ้าย่อย 5. ติดตามประเมินผลขามสถานไฟฟายอย 5. ตดตามประเมนผล

7 ก่อสร้างผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร คสล.     7,500,000 แยกถนน สํานักการช่าง
พร้อมท่อระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ หนา 0.20 เมตร ไกรลาศข้าง
แยกถนนไกรลาศ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง กว้าง 6.50 เมตร ศาลอุทธรณ์
ข้างศาลอุทธรณ์ ภาค 6 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง ยาว 537 เมตร ภาค 6
เชื่อมถนนพิทักษ์สันติ 5. ติดตามประเมินผล
ราษฎร์

8 เชื่อมถนนเจ้าพระยา 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร คสล.     8,770,000 ถนนเจ้าพระยา สํานักการช่าง
(ริมเขื่อน) กับถนนโกสีย์ 2. ขออนุมัติโครงการ หนา 0.20 เมตร กับถนนโกสีย์
บริเวณสะพานป้อมหนึ่ง 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง และกําแพงกันดิน บริเวณ

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง ป้องกันตลิ่งพัง  สะพาน
5. ติดตามประเมินผล ป้อมหนึ่ง
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

9 ก่อสร้างผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร คสล.     1,900,000 แยกถนน สํานักการช่าง
พร้อมท่อระบายน้ําแยก 2. ขออนุมัติโครงการ หนา 0.15 เมตร จักรวาลข้าง
ถนนจักรวาลข้างบ้าน 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง กว้าง 7 เมตร ยาว บ้านอัยการ
อัยการกิตติ 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 200 เมตร กิตติ

5. ติดตามประเมินผล
10 ก่อสร้างผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร คสล.     4,000,000 ถนนสาธารณะ สํานักการช่าง

พร้อมท่อระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ หนา 0.20 เมตร แยกถนน
ถนนสาธารณะแยกถนน 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง กว้าง 8 เมตร ยาว พหลโยธินข้าง
พหลโยธินข้างโกดัง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง  389 เมตร โกดังปูนนก
ปนนกอินทรีย์ 5. ติดตามประเมินผล อินทรีย์ปูนนกอนทรย 5. ตดตามประเมนผล อนทรย

11 ก่อสร้างผิวจราจร 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร หนา       400,000 ถนนอัมรินทร์ ส่วนควบคุม
พร้อมท่อระบายน้ํา 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร กว้าง ตรงข้ามแฟลต การก่อสร้างฯ
ซอยแยกถนนอัมรินทร์ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 2.50-4.50 เมตร พนักงาน สํานักการช่าง
ตรงข้ามแฟลตพนักงาน 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง ยาว 55 เมตร เทศบาล
เทศบาล 5. ติดตามประเมินผล

12 วางท่อระบายน้ําฝน 1. จัดทํารายละเอียด วางท่อเหล็กขนาด     1,275,000 สถานีสูบ สํานักการช่าง
ส่วนเกินประจําสถานี 2. ขออนุมัติโครงการ เส้นผ่าศูนย์กลาง น้ําเสีย
สูบน้ําเสีย 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 300-400 ม.ม.

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง พร้อมอุปกรณ์
5. ติดตามประเมินผล จํานวน 4 สถานี

สูบ
12 31,175,134  
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29

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจําหน่ายน้ําประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้ําประปา

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วางท่อเมนประปา 1. ขออนุมัติดําเนินการ ใช้ท่อ PVC ขนาดเส้น 295,700     ถนน สาํนักการ

จากถนนนครสวรรค์ 2. ประกาศหาผู้รับจ้าง ผ่าศูนย์กลาง 100 ม.ม. นครสวรรค์ - ประปา
พิษณุโลก ไปยังถนน 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิด พิษณุโลก
ทางเข้าสถานีขนส่ง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง ต่อด้วยแหวนยาง 
(ศูนย์ท่ารถ) 5. ติดตามประเมินผล ความยาว 220 เมตร

2 วางท่อเมนประปา 1. ขออนุมัติดําเนินการ ใช้ท่อ PVC ขนาดเส้น 471,300     ถนนสวรรค์วิถี สํานักการ
จากบ้านเลขที่ 179/6 2. ประกาศหาผู้รับจา้ง ผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว X ประปา
ไปตามถนนสวรรค์วิถี 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 6 เมตร ชนิดคุณภาพ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่  หน่วย

ดําเนินการ

ถึงซอยสวรรค์วิถี 65 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 8.5 ชนิดต่อด้วยแหวน
5. ติดตามประเมินผล ยาง ความยาว 265 ม.

และประสานท่อเมนเดิม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
4 นิ้ว และหลักดับเพลิง
1 จุด

3 วางท่อเมนประปา 1. ขออนุมัติดําเนินการ ใช้ท่อ PVC ขนาดเส้น 492,100     ซอยด้านหลัง สํานักการ
ซอยด้านหลัง ม.ราชภัฎ 2. ประกาศหาผู้รับจ้าง ผ่าศูนย์กลาง 100 ม.ม. ม.ราชภัฎ ประปา

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิด
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง ต่อด้วยแหวนยาง ความ
5. ติดตามประเมินผล ยาว 450 เมตร พร้อม

ประสานท่อเมนจาก
ปลายสุดของท่อ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ม.ม.
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

4 ดันท่อลอดถนน 1. ขออนุมัติดําเนินการ ใช้ท่อปลอกเหล็กขนาด 1,125,000   ถนน สํานักการ
นครสวรรค์พิษณุโลก 2. ประกาศหาผู้รับจ้าง เส้นผ่าศูนย์กลาง 500 ม.ม. นครสวรรค์ - ประปา
หน้าบริษัทมาสด้า เอ.โอ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง ความยาว 60 เมตร และ พิษณุโลก
จํากัด 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง ใช้ท่อลอด PVC ขนาด

5. ติดตามประเมินผล เส้นผ่าศูนย์กลาง 300
ม.ม. ชั้นคุณภาพ 8.5
ชนิดต่อด้วยแหวนยาง
ความยาว 72 เมตร

5 ติดตั้งค่าเครื่องจ่าย 1. ขออนุมัติดําเนินการ เพื่อสูบจ่ายคลอรีนแก๊ส 600,000     ประปา สํานักการ
คลอรีนแก๊ส 2. ประกาศหาผู้รับจ้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ก.ก. เทศบาล ประปา

้(การประปาแควใหญ่) 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง ต่อชม. ประกอบด้วย
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง เครื่องจ่ายคลอรีนแก๊ส
5. ติดตามประเมินผล เครื่องสูบน้ําพร้อมโรตา-

มิเตอร์ ตู้ควบคุมไฟฟ้า
เครื่องตรวจจับคลอรีนถัง

5 2,984,100   
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31

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง
แนวทางที่ 4 ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ํา ระบบป้องกันน้ําท่วม / และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

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

1 ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจร คสล.     2,100,000  ถนนไปบาง สํานักการช่าง
ถนนไปบางเรารักกันจริง 2. ขออนุมัติโครงการ หนา 0.15 เมตร รักจริง ตั้งแต่
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1010 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง กว้าง 5.00-6.00  บ้านเลขที่
/230 ถึงหน้าหอพักไทเป 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง เมตร ยาว 160   1010 / 230

5. ติดตามประเมินผล เมตร  ถึงหน้าพัก
 ไทเป

2 ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 1. จัดทํารายละเอียด รางระบายน้ํา       460,000  แยกถนน สํานักการช่าง

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่  หน่วย

ดําเนินการ

ถนนสาธารณะแยก 2. ขออนุมัติโครงการ คสล.ขนาดเส้น มหาเทพ
ถนนมหาเทพ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง ผ่าศูนย์กลาง  (ซอยหมอนวด
(ซอยหมอนวดแป้ว) 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 0.60 เมตร  แป้ว) ตั้งแต่
ตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ 5. ติดตามประเมินผล ยาว 90 เมตร  บ้านเลขที่
903/44-46  903 /
ถึงแยกถนนมหาเทพ)  44-46

3 ปรับปรุงระบบระบาย 1. จัดทํารายละเอียด ผิวจราจรหนา     2,200,000  ถนน สํานักการช่าง
น้ําถนนมหาเทพจาก 2. ขออนุมัติโครงการ 0.15 เมตร มหาเทพจาก
แยกซอยหมอนวดแป้ว 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง กว้าง 4 เมตร  แยกซอย
เชื่อมต่อระบบระบาย 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง ยาว 280 เมตร  หมอนวด
น้ําถนนพหลโยธิน 5. ติดตามประเมินผล  แป้ว
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

4 ก่อสร้างสถานีสูบน้ําฝน 1. จัดทํารายละเอียด ก่อสร้างบ่อสูบ     6,500,000 สถานี สํานักการช่าง
ถนนไกรลาศ 2. ขออนุมัติโครงการ คสล.พร้อมติดตั้ง  สูบน้ําฝน

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง เครื่องสูบน้ําแบบ  ถนนไกรลาส
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง จุ่มควบคุมด้วย
5. ติดตามประเมินผล ระบบอัตโนมัติ

4 11,260,000  
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ยุทธศาสตรที่ 5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เลือกตั้งสมาชิกสภา 1. จัดทํารายละเอียด การเลือกตั้ง 4,000,000   เขตเทศบาล งานธุรการ

เทศบาลและ  2. ขออนุมัติโครงการ เป็นไปด้วยความ สํานักปลัดฯ
นายกเทศมนตรีนคร 3. เตรียมการเลือกตั้ง เรียบร้อย
นครสวรรค์ 4. จัดการเลือกตั้ง

5. สรุปผลการเลือกตั้ง
2 วันเทศบาล 1. ขอความเห็นชอบ พนักงาน 50,000       เขตเทศบาล งานธุรการ

(ตามนโยบาย  2. ประสานผู้เกี่ยวข้อง เทศบาลและ สํานักปลัดฯ
กระทรวงมหาดไทย) 3. จัดซื้อจัดจ้าง ประชาชนทั่วไป

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่  หน่วย

ดําเนินการ

4.จัดกิจกรรม
5. สรุปผลการจัด
กิจกรรม

3 อุดหนุนหน่วยงานของ 1. หนังสือขอรับเงิน หน่วยงานของรัฐ 1,000,000   เขตเทศบาล งานธุรการ
รัฐหรือองค์กรเอกชน อุดหนุน หรือองค์กรเอกชน สํานักปลัดฯ
ในกิจกรรมอันเป็น 2. อนุมัติเงินอุดหนุน
สาธารณประโยชน์ 3. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน

4.หนังสือรายงานผล
การดําเนินงาน
5. ติดตามประเมินผล

4 สํารวจความพึงพอใจ 1. ขออนุมัติดําเนินการ จํานวน 70,000       เขตเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่
ของผู้รับบริการ 2. ดําเนินการเก็บข้อมูล 1 โครงการ สํานักปลัดฯ

3. สรุปผลการเก็บข้อมูล
4. ส่งผลการเก็บข้อมูล
5. ติดตามประเมินผล
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34

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

5 อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ 1.จัดทําบันทึกตกลง ประชาชนใน 2,000,000   เขตเทศบาล งานท่องเที่ยวฯ
และส่งเสริมงานประเพณี กับผู้แทนของมูลนิธิ เขตเทศบาลฯ สํานักปลัดฯ
แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ํา 2.เทศบาลฯเบิกจ่ายเงินให้มูลนิธิฯ
โพ 3.มูลนิธิฯดําเนินโครงการ

4.ทางเทศบาลแจ้งให้
รายงานผลการดําเนินงาน
5.ติดตามประเมินผล

5 7,120,000   
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35

ยุทธศาสตรที่ 5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ 1. จัดทํารายละเอียด ติดตั้งระบบกล้อง    8,000,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

วงจรปิดภายในเขต 2. จัดซื้อ / จัดจ้าง โทรทัศน์วงจรปิด  
เทศบาล ระยะที่ 5 3. ประสานงานหน่วย พร้อมระบบ  

งานที่เกี่ยวข้อง โครงข่ายเพิ่มเติม  
4. ดําเนินกิจกรรม จํานวน 32 กล้อง  
5. สรุปและประเมินผล

2 จัดระเบียบการจําหน่าย 1. เสนอโครงการ จํานวน 80 คน        50,000 เขตเทศบาล งานเทศกิจ ฯ
สินค้าในที่สาธารณะและให้ 2. ส่งหนังสือ/ สํานักปลัด ฯ

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่  หน่วย

ดําเนินการ

ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้า ประสานงาน
3. จัดซื้อวัสดุ
4. ดําเนินกิจกรรม
5. สรุปและประเมินผล

3 สํารวจตรวจสอบบุคคล 1. เสนอโครงการ จํานวน 80 คน        10,000 เขตเทศบาล งานเทศกิจ ฯ

เร่ร่อนขอทานในเขต 2. ส่งหนังสือ/ สํานักปลัด ฯ

เทศบาล ประสานงาน

3. จัดซื้อวัสดุ

4. ดําเนินกิจกรรม

5. สรุปและประเมินผล
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36

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

4 สัปดาห์ป้องกันอัคคีภัย 1. ขออนุมัติโครงการ ทําการสาธิตและฝึก        50,000 เขตเทศบาล งานป้องกัน ฯ
เพื่อดําเนินการ ซ้อมเกี่ยวกับความ สํานักปลัด ฯ
2. จัดซื้อ / จัดจ้าง ปลอดภัยในการใช้
3. ดําเนินกิจกรรม แก๊สหุงต้ม และการ
4. สรุปและประเมินผล ใช้เคมีดับเพลิง
 เบื้องต้นให้กับ

ชุมชนในเขต
เทศบาล รวม 67
ชุมชน

5 ์ป้ ั ส ั 1 ั โิ ํ ั 50 000 ศ ป้ ั5 รณรงคปองกนสาธารณภย 1. ขออนุมตโครงการ นาพนกงาน       50,000 เขตเทศบาล งานปองกน ฯ
2. จัดซื้อ / จัดจ้าง ดับเพลิงและจนท.  สํานักปลัด ฯ
3. ดําเนินกิจกรรม ทั้งภาครัฐและ
4. สรุปและประเมินผล ภาคเอกชนอื่นร่วม

รณรงค์ช่วงเทศกาล
6 ตรวจร่วมเพื่อความ 1. จัดทํารายละเอียด นําพนักงาน        60,000 เขตเทศบาล งานป้องกัน ฯ

ปลอดภัย 2. จัดซื้อ / จัดจ้าง ดับเพลิงและจนท. สํานักปลัด ฯ
3. ประสานงานหน่วย ออกตรวจร่วมกับ
งานที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครและ
4. ดําเนินกิจกรรม จนท. ตํารวจ
5. สรุปและประเมินผล ภายในเขตเทศบาล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

7 เยาวชนป้องกันสาธารณภัย 1. จัดทํารายละเอียด ฝึกอบรมยุวชน        60,000 เขตเทศบาล งานป้องกัน ฯ
หรือภัยคุกคามอื่น 2. จัดซื้อ / จัดจ้าง ที่เป็นนักเรียนใน  สํานักปลัด ฯ

3. ประสานงานหน่วย สังกัดเทศบาล  
งานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 8 โรงเรียน  
4. ดําเนินกิจกรรม และโรงเรียนทั่วไป  
5. สรุปและประเมินผล ที่ร้องขอ ประมาณ

80 - 100 คน
8 ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1. ขออนุมัติโครงการ จัดเจ้าหน้าที่ ,        50,000 เขตเทศบาล งานป้องกัน ฯ

ทางถนนช่วงเทศกาล เพื่อดําเนินการ พนักงานและ สํานักปลัด ฯ
สําคัญ 2. จัดซื้อ / จัดจ้าง อปพร.ร่วม

3. ดําเนินกิจกรรม โครงการพร้อมรถ
4. สรุปและประเมินผล กู้ภัยประจําจุดเพื่อ

เตรียมให้ความ
ช่วยเหลือ

9 ชุมชนปลอดภัยร่วมใจ 1. จัดทํารายละเอียด ทําการฝึกอบรม        30,000 เขตเทศบาล งานป้องกัน ฯ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 2. จัดซื้อ / จัดจ้าง รณรงค์ร่วมภาครัฐ สํานักปลัด ฯ

3. ประสานงานหน่วย และภาคเอกชน
งานที่เกี่ยวข้อง ภายในเขตเทศบาล
4. ดําเนินกิจกรรม
5. สรุปและประเมินผล

9 8,360,000   
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38

ยุทธศาสตรที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 บริการประชาชนด้าน 1.แต่งตั้งคณะทํางาน ลดขั้นตอนและ -            เขตเทศบาล งานทะเบียนฯ

ทะเบียนราษฎรและ 2.ประชุมคณะทํางาน ระยะเวลาในการ ต่างอําเภอ

บัตรประจําตัวประชาชน จัดทําโครงการลดขั้นตอน ให้บริการเหลือ และต่างจังหวัด

ด้วยความรวดเร็ว การบริการประชาชน 10-15 นาที

(ด้านทะเบียนราษฎร) 3.เสนอขออนุมัติโครงการ ต่อราย
4.ดําเนินโครงการ
5.สรุปผลการดําเนินงาน

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่  หน่วย

ดําเนินการ

38

5.สรุปผลการดาเนนงาน
ตามโครงการ

2 บริการประชาชนด้าน 1.แต่งตั้งคณะทํางาน ลดขั้นตอนและ -            เขตเทศบาล งานทะเบียนฯ
ทะเบียนราษฎรและ 2.ประชุมคณะทํางาน ระยะเวลาในการ ต่างอําเภอ
บัตรประจําตัวประชาชน จัดทําโครงการลดขั้นตอน ให้บริการเหลือ และต่างจังหวัด
ด้วยความรวดเร็ว การบริการประชาชน 10 นาที
(ด้านบัตรประจําตัว 3.เสนอขออนุมัติโครงการ ต่อราย
ประชาชน) 4.ดําเนินโครงการ

5.สรุปผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ

2
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39

ยุทธศาสตรที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

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

1 ติดตั้งจอ LCD สําหรับ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 8 ชุด 500,000     เขตเทศบาล กองวิชาการฯ
งานประชาสัมพันธ์ 2. ขออนุมัติโครงการ
ภายในอาคารสํานักงาน 3. จัดซื้อ/ จัดจ้าง
เทศบาลนครนครสวรรค์ 4. ส่งมอบ/ ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
2 จัดหารถกระเช้า 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 คัน 1,600,000   เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

ชนาดเล็ก 2. ขออนุมัติโครงการ
3. จัดซื้อ/ จัดจ้าง

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่  หน่วย

ดําเนินการ

39

4. ส่งมอบ/ ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

3 เครื่องสลับสัญญาณ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ระบบ      250,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ
พร้อมอุปกรณ์รวมค่า 2. ขออนุมัติโครงการ
ติดตั้ง (ติดตั้งอุปกรณ์ 3. จัดซื้อ/ จัดจ้าง
และระบบเชื่อมโยง 4. ส่งมอบ/ ก่อสร้าง
สัญญาณศูนย์ข้อมูล 5. ติดตามประเมินผล
กลาง)

3 2,350,000   
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ยุทธศาสตรที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อบรมสัมมนา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3    1,000,000 เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

สมาชิกสภาเทศบาล 2. ขออนุมัติโครงการ โครงการ
คณะผู้บริหาร 3. ส่งบุคลากรเข้าอบรม
พนักงานเทศบาลและ 4. จัดการอบรม
พนักงานจ้าง 5. ติดตามประเมินผล

2 ฝึกอบรม และฝึกทบทวน
อปพร.และทัศนศึกษา 1. จัดทํารายละเอียด ฝึกอบรม อปพร.      500,000 เขตเทศบาล งานป้องกัน ฯ
ดูงาน 2. ขออนุมัติโครงการ ใหม่และทบทวน สํานักปลัด ฯ

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ที่ โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
งบประมาณ พื้นที่  หน่วย

ดําเนินการ

ู ุ
ต่อผอ.ศูนย์ อปพร. อปพร.ที่ผ่านการ
จังหวัด ( ผวจ.) ฝึกอบรมแล้ว
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง จํานวน 80 -
ประสานหน่วยงานภาย 100 คน
นอกภายในที่เกี่ยวข้อง
4. ดําเนินกิจกรรม
มอบบัตร และวุฒิบัตร
และชุดฝึก ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม
5. สรุปและประเมินผล

3 ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย 1. จัดทํารายละเอียด ทําการฝึกอบรม        50,000 เขตเทศบาล งานป้องกัน ฯ
ฝ่ายพลเรือน 2. จัดซื้อ / จัดจ้าง ฝึกซ้อมร่วม สํานักปลัด ฯ

3. ประสานงานหน่วย ระหว่างภาครัฐ
งานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน
4. ดําเนินกิจกรรม ภายในเขต
5. สรุปและประเมินผล เทศบาล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

4 ปรับปรุงที่จอดเรือ 1.จัดทํารายละเอียด 2 หลัง        90,000 งานป้องกันฯ งานป้องกันฯ
ดับเพลิงหน่วยเฉพาะกิจ 2.อนุมัติ สํานักปลัดฯ

3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล

5 ปรับปรุง ต่อเติม แฟลต 1.จัดทํารายละเอียด 1 แห่ง      200,000 งานป้องกันฯ งานป้องกันฯ
ที่พัก พนักงานดับเพลิง 2.อนุมัติ สํานักปลัดฯ

3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.สง่มอบ
5.ติดตามประเมินผล

6 ก่อสร้างห้องอยู่เวร-ยาม 1.จัดทํารายละเอียด 1 แห่ง        90,000 งานป้องกันฯ งานป้องกันฯ
ของพนักงาน 2.อนุมัติ สํานักปลัดฯ

3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล

7 จัดทําโล่และใบประกาศ 1.จัดทํารายละเอียด เพื่อเร่งรัดการ      100,000 เขตเทศบาล สํานักการคลัง
เกียรติคุณหรือของที่ 2.อนุมัติ จัดเก็บภาษี
ระลึกมอบแก่ผู้เสียภาษี 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
ภายในกําหนด 4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล
8 ก่อสร้างโรงจอดรถ 1. จัดทํารายละเอียด 6 x 6.5 เมตร 60,000 ศูนย์บริการ สํานักการ

ศูนย์บริการ 2. ขออนุมัติดําเนินการ สาธารณสุขฯ 4 สาธารณสุข ฯ
สาธารณสุข 4 3. จัดซื้อ/จัดจ้าง

4. ก่อสร้าง/ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

9 ป้ายโรงเรียน 1. จัดทํารายละเอียด 1 ป้าย 150,000 ท.1 สํานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ก่อสร้าง/ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

10 ติดตั้งแผงเหล็ก ด้านหน้า 1. จัดทํารายละเอียด 1 ชุด 240,000 ท.1 สํานักการศึกษา
ชั้นล่าง อาคาร 3 และ 2. ขออนุมัติดําเนินการ
อาคาร 4 3. จัดซื้อ/จัดจ้าง
โรงเรียนเทศบาล 4. ก่อสร้าง/ส่งมอบ
วัดไทรใต้ 5 ติดตามประเมินผลวดไทรใต 5. ตดตามประเมนผล

11 ปรับปรุงรั้วโรงเรียน 1.จัดทํารายละเอียด 1 แห่ง 400,000 ท.3 สํานักการศึกษา
ด้านข้าง 2.ขออนุมัติโครงการ
โรงเรียนเทศบาล 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
วัดพรหมจริยาวาส 4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล
12 ป้ายชื่อโรงเรียน 1. จัดทํารายละเอียด 1 ป้าย      150,000 ท.4 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติโครงการ
วัดวรนาถบรรพต 3. ดําเนินการจัดจ้าง

4. ทําสัญญา/ส่งมอบ  
5. ตรวจการจ้าง  

13 กั้นชั้นลา่งอาคารเรียน 2 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 แห่ง      100,000 ท.5 สํานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติโครงการ
วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 3. ดําเนินการจัดจ้าง

4. ทําสัญญา/ส่งมอบ  
5. ตรวจการจ้าง  
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

14 ปรับปรุงประตูโรงเรียน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 แห่ง      250,000 ท.5 สํานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติโครงการ
วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 3. ดําเนินการจัดจ้าง

4. ทําสัญญา/ส่งมอบ  
5. ตรวจการจ้าง  

15 เสาธงหน้าอาคารเรียน 1 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 แห่ง      100,000 ท.6 สํานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติโครงการ
วัดจอมคีรีนาคพรต 3. ดําเนินการจัดจ้าง

4. ทําสัญญา/ส่งมอบ
5 ตรวจการจ้าง5. ตรวจการจาง

16 ก่อสร้างระบบระบายน้ํา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 แห่ง        60,000 ท.7 สํานักการศึกษา
(ปรับปรุงท่อน้ําประปา) 2. ขออนุมัติโครงการ    
โรงเรียนเทศบาล 3. ดําเนินการจัดจ้าง
วัดสุคตวราราม 4. ทําสัญญา/ส่งมอบ  

5. ตรวจการจ้าง  
17 ติดเหล็กดัดอาคาร 5 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 แห่ง        80,000 ท.7 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติโครงการ
วัดสุคตวราราม 3. ดําเนินการจัดจ้าง

4. ทําสัญญา/ส่งมอบ  
5. ตรวจการจ้าง  

18 ปรับปรุงห้อง 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ห้อง      200,000 ท.8 สํานักการศึกษา
คอมพิวเตอร์ 2. ขออนุมัติโครงการ
(พัฒนาห้องพิเศษ) 3. ดําเนินการจัดจ้าง
โรงเรียนเทศบาล 4. ทําสัญญา/ส่งมอบ  
วัดไทรเหนือ 5. ตรวจการจ้าง  
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

19 ทํากันสาดอาคารเรียน 2 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 แห่ง      150,000 ท.8 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติโครงการ
วัดไทรเหนือ 3. ดําเนินการจัดจ้าง

4. ทําสัญญา/ส่งมอบ
5. ตรวจการจ้าง  

20 ปรับปรุงอาคารที่พัก 1. ขออนุมัติดําเนินการ จํานวน 1 แห่ง      200,000 เขตเทศบาล สํานักการ
เวรยามที่ทําการประปา 2. ประกาศหาผู้รับจ้าง ประปา
(บริเวณโรงสูบน้ํา) 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

21 ปรับปรุงโรงจอดรถที่ทํา 1. ขออนุมัติดําเนินการ จํานวน 1 แห่ง      300,000 ประปาเทศบาล สํานักการ
การประปา (บริเวณโรง 2. ประกาศหาผู้รับจ้าง    ประปา
สูบน้ํา) 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

22 ปรับปรุงบ้านพัก 1. ขออนุมัติดําเนินการ จํานวน 3 ห้อง      600,000 ประปาเทศบาล สํานักการ
เจ้าหน้าที่การประปา 2. ประกาศหาผู้รับจ้าง  ประปา
(การประปาแควใหญ่) 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล  

23 ปรับปรุงซ่อมแซมและ 1. ขออนุมัติดําเนินการ จํานวน 1 แห่ง      300,000 ประปาเทศบาล สํานักการ
ทาสีหอถังสูง ณ ที่ทํา 2. ประกาศหาผู้รับจ้าง ประปา
การประปา (โรงสูบน้ํา) 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง  
5. ติดตามประเมินผล  
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

24 จัดหาครุภัณฑ์ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 29 7,769,000   สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดเทศบาล 2. ขออนุมัติโครงการ รายการ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

คอมพิวเตอร์สํานักงาน 1.จัดทํารายละเอียด 4 ชุด 140,000     งานธุรการ สํานักปลัดฯ
และเครื่องพิมพ์ 2.อนุมัติ
พร้อมอุปกรณ์ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล

รถยนต์โดยสาร 11 ที่นั่ง 1.จัดทํารายละเอียด 1 คัน 1,600,000   งานธุรการ สํานักปลัดฯ
2.อนุมัติ
3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล

เครื่องมัลติมีเดีย 1.จัดทํารายละเอียด  2 เครื่อง 60,000       งานธุรการ สํานักปลัดฯ
โปรเจคเตอร์ 2.อนุมัติ งานป้องกันฯ

3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

เก้าอี้พลาสติกมีเบาะรอง 1.จัดทํารายละเอียด 12 ตัว 18,000       งานทะเบียนฯ สํานักปลัดฯ
2.อนุมัติ
3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล

เก้าอี้แถว 4 ที่นั่งแบบ 1.จัดทํารายละเอียด 8 ชุด 50,000       งานทะเบียนฯ สํานักปลัดฯ
มีเบาะรอง 2.อนุมัติ

3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล

มู่ลี่ปรับแสงของอาคาร 1.จัดทํารายละเอียด 1 ชุด 100,000     หอชมเมือง สํานักปลัดฯ
หอชมเมือง 2.อนุมัติ

3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล

กล้องส่องทางไกล 1.จัดทํารายละเอียด 1 กล้อง 150,000     หอชมเมือง สํานักปลัดฯ
2.อนุมัติ
3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

 เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น 1.จัดทํารายละเอียด 2 เครื่อง        11,000 งานท่องเที่ยว สํานักปลัดฯ
2.อนุมัติ งานเทศกิจ
3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล

รถเข็นชนิดนั่ง 1.จัดทํารายละเอียด  1 คัน 6,500         หอชมเมืองฯ สํานักปลัดฯ
2.อนุมัติ
3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล

เครื่องเสียงชุดควบคุม 1.จัดทํารายละเอียด 1 ชุด 250,000     หอชมเมืองฯ สํานักปลัดฯ
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 2.อนุมัติ

3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล

มิกเซอร์ 1.จัดทํารายละเอียด  1 เครื่อง 30,000       งานท่องเที่ยว สํานักปลัดฯ
2.อนุมัติ
3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

กล้องวีดีโอชนิดบันทึก 1.จัดทํารายละเอียด  1 กล้อง 20,000       งานท่องเที่ยว สํานักปลัดฯ
ภาพด้วยระบบฮาร์ดดิสก์ 2.อนุมัติ

3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 1.จัดทํารายละเอียด  1หลัง 3,200         งานท่องเที่ยว สํานักปลัดฯ
ประตู 2.อนุมัติ

3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 1.จัดทํารายละเอียด 2 ชุด 7,000         งานท่องเที่ยว สํานักปลัดฯ
2.อนุมัติ งานเทศกิจ
3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล

รถยนต์บรรทุกน้ํา 1.จัดทํารายละเอียด 1 คัน 3,000,000   งานป้องกัน ฯ สํานักปลัดฯ
ดับเพลิงขนาดจุน้ํา 2.อนุมัติ
ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล
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49

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

เครื่องรับ - ส่งวิทยุ 1.จัดทํารายละเอียด 6 เครื่อง 72,000       งานป้องกัน ฯ สํานักปลัดฯ
ชนิดมือถือใช้งาน 2.อนุมัติ

3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ 1.จัดทํารายละเอียด 1 กล้อง 7,000         งานป้องกัน ฯ สํานักปลัดฯ
ดิจิตอล ความละเอียดไม่ 2.อนุมัติ
น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล

เรือท้องแบนแบบ 1.จัดทํารายละเอียด 1 ลํา 750,000     งานป้องกัน ฯ สํานักปลัดฯ
อลูมิเนียม 2.อนุมัติ

3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล

เครื่องขยายเสียง 1.จัดทํารายละเอียด 1 ชุด 20,000 งานป้องกัน ฯ สํานักปลัดฯ
พร้อมลําโพง และอุปกรณ์ 2.อนุมัติ

3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล

หัวฉีดน้ําดบัเพลิง 1.จัดทํารายละเอียด 2 ชุด 90,000 งานป้องกัน ฯ สํานักปลัดฯ
ใช้สําหรับดับไฟในอาคาร 2.อนุมัติ

3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล
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50

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

ปั้มสูบน้ําไฟฟ้า (ปั้มแช่) 1.จัดทํารายละเอียด 3 ชุด 60,000 งานป้องกัน ฯ สํานักปลัดฯ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 2.อนุมัติ

3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล

เบาะลม สําหรับช่วย 1.จัดทํารายละเอียด 1 ชุด 500,000     งานป้องกัน ฯ สํานักปลัดฯ
เหลือผู้ประสบภัยจากที่สูง 2.อนุมัติ

3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ส่งมอบ
5 ติดตามประเมินผล5.ตดตามประเมนผล

ไฟส่องสว่างแบบอเนก 1.จัดทํารายละเอียด 1 ชุด      320,000 งานป้องกัน ฯ สํานักปลัดฯ
ประสงค์ (บอลลูน ไลท์) 2.อนุมัติ
สําหรับช่วยเหลือผู้ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประสบภัย 4.ส่งมอบ

5.ติดตามประเมินผล
ชุดป้องกันสารเคมี 1.จัดทํารายละเอียด 1 ชุด 268,000     งานป้องกัน ฯ สํานักปลัดฯ

2.อนุมัติ
3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล

ปรบัปรุงและซ่อมแซม 1.จัดทํารายละเอียด 1 คัน 120,000     งานเทศกิจ สํานักปลัดฯ
รถยนต์ สายตรวจเทศกิจ 2.อนุมัติ

3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล
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51

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

ไซเรนพร้อมเครื่อง 1.จัดทํารายละเอียด 1 เครื่อง 44,500       งานเทศกิจ สํานักปลัดฯ

ขยายเสียง 2.อนุมัติ

3.จัดซื้อ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล

เครื่องรับ-ส่งวิทยุ 1.จัดทํารายละเอียด 1 เครื่อง        28,000 งานเทศกิจ สํานักปลัดฯ
ขนาดไม่ต่ํากว่า 25 วัตต์ 2.อนุมัติ
ชนิดติดรถยนต์ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ
ิ ป ิ5.ติดตามประเมินผล

ผ้าม่านกันแสงยูวี 1.จัดทํารายละเอียด 1 ชุด        40,000 งานเทศกิจ สํานักปลัดฯ
พร้อมราง 2.อนุมัติ

3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล

เก้าอี้บุนวมมีล้อเลื่อน 1.จัดทํารายละเอียด 4 ตัว          3,800 งานเทศกิจ สํานักปลัดฯ
2.อนุมัติ
3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล

25 จัดหาครุภัณฑ์กอง 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 9 365,400     กองวิชาการฯ กองวชิาการฯ
วิชาการและแผนงาน 2. ขออนุมัติโครงการ  รายการ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 1        14,000 งานบริการฯ กองวิชาการฯ
 ดิจิตอล ความละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ   กล้อง
 ไม่น้อยกว่า 15 ล้าน 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
 พิกเซล 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
 เครื่องพิมพ์รูปดิจิตอล 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 1          4,000 งานบริการฯ กองวิชาการฯ

2. ขออนุมัติโครงการ  เครื่อง
3. จัดซื้อ / จดัจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

 ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 1          9,400 งานจัดทํางบฯ กองวิชาการฯ
 7 คิวบิกฟุต 2. ขออนุมัติโครงการ  เครื่อง

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

 เครื่องโทรศัพท์ 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 30        15,000 งานเทคโนฯ กองวิชาการฯ
2. ขออนุมัติโครงการ  เครื่อง
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

รถเข็นอเนกประสงค์ 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 1 คัน          5,000 งานเทคโนฯ กองวิชาการฯ
4 ล้อ ชั้นเดียว 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 2 ตู้        10,000 งานเทคโนฯ กองวิชาการฯ
4 ลิ้นชัก 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 1 ชุด          3,500 งานจัดทํางบฯ กองวิชาการฯ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

แผงกั้นห้อง (Partition) 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 1 ชุด      300,000 งานจัดทํางบฯ กองวิชาการฯ
พร้อมอุปกรณ์รวมค่าติดตั้ง 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 1 ชุด          4,500 งานจัดทํางบฯ กองวิชาการฯ
(ชุดเล็ก) 2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมนิผล

26 จัดหาครุภัณฑ์ 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 13      577,000 สํานักการคลัง สํานักการคลัง
สํานักการคลัง 2. ขออนุมัติโครงการ  รายการ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 30,000       สํานักการคลัง สํานักการคลัง
2. ขออนุมัติในหลักการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 เครื่อง 10,000       สํานักการคลัง สํานักการคลัง
ขาว - ดํา 2. ขออนุมัติในหลักการ

3. จัดซื้อ 
4. ส่งมอบ 
5. ติดตามประเมินผล

จอภาพคอมพิวเตอร์ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 เครื่อง 20,000       สํานักการคลัง สํานักการคลัง
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 2. ขออนุมัติในหลักการ

3. จัดซื้อ 
4. ส่งมอบ 
5. ติดตามประเมินผล

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 กล้อง 14,000       สํานักการคลัง สํานักการคลัง
ดิจิตอล ความละเอียด 2. ขออนุมัติในหลักการ
ไม่น้อยกว่า 12 ล้าน 3. จัดซื้อ 
พิกเซล 4. ส่งมอบ 

5. ติดตามประเมินผล
เครื่องพิมพ์ดีด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 25,000       สํานักการคลัง สํานักการคลัง
แบบธรรมดา ขนาดแคร่ 2. ขออนุมัติในหลักการ
24 นิ้ว 3. จัดซื้อ 

4. ส่งมอบ 
5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

เครื่องปรับอากาศชนิด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 เครื่อง 148,000      สํานักการคลัง สํานักการคลัง
แขวน ขนาดไม่ต่ํากว่า 2. ขออนุมัติในหลักการ
60,000 บีทียู 3. จัดซื้อ 

4. ส่งมอบ 
5. ติดตามประเมินผล

โต๊ะเหล็กชนิดพับได้ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 10 ตัว 24,000       สํานักการคลัง สํานักการคลัง
2. ขออนุมัติในหลักการ
3. จัดซื้อ 
4. ส่งมอบ 
5. ติดตามประเมินผล

เครื่องคอมพิวเตอร์ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 ชุด 140,000      สํานักการคลัง สํานักการคลัง
เครื่องพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์ 2. ขออนุมัติในหลักการ

3. จัดซื้อ 
4. ส่งมอบ 
5. ติดตามประเมินผล

เครื่องบันทึกเสียง พร้อม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 4,300         สํานักการคลัง สํานักการคลัง
หน่วยความจํา 2. ขออนุมัติในหลักการ

3. จัดซื้อ 
4. ส่งมอบ 
5. ติดตามประเมินผล

ตู้บานเลื่อนชั้นบนกระจก 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด 8,700         สํานักการคลัง สํานักการคลัง
ชั้นล่างทึบพร้อมขารอง 2. ขออนุมัติในหลักการ

3. จัดซื้อ 
4. ส่งมอบ 
5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

เครื่องพิมพ์สี All in one 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 เครื่อง 12,000       สํานักการคลัง สํานักการคลัง
พร้อมอุปกรณ์ 2. ขออนุมัติในหลักการ

3. จัดซื้อ 
4. ส่งมอบ 
5. ติดตามประเมินผล

รถจักรยานยนต์ ขนาด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 คัน 84,000       สํานักการคลัง สํานักการคลัง
ปริมาตรกระบอกสูบ 2. ขออนุมัติในหลักการ
ไม่ต่ํากว่า 120 ซีซี 3. จัดซื้อ 

4. ส่งมอบ 
5. ติดตามประเมินผล

เครื่องมัลติมีเดีย 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 57,000       สํานักการคลัง สํานักการคลัง
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 2. ขออนุมัติในหลักการ

3. จัดซื้อ 
4. ส่งมอบ 
5. ติดตามประเมินผล

27 จัดหาครุภัณฑ์ 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 4    9,789,000 สํานักการช่าง สํานักการช่าง
สํานักการช่าง 2. ขออนุมัติโครงการ  รายการ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

แท้งค์น้ําทรงแชมเปญ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด      550,000 สํานักการช่าง สํานักการช่าง
2.ขออนุมัติดําเนินการ
3.จัดซื้อ
4.ส่งมอบ / ตรวจรับ
5.ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

รถบรรทุก (ดีเซล) 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน  2 คัน    6,200,000 สํานักการช่าง สํานักการช่าง
ชนิด 10 ล้อ แบบ 2.ขออนุมัติดําเนินการ
กระบะเทท้าย 3.จัดซื้อ

4.ส่งมอบ / ตรวจรับ
5.ติดตามประเมินผล

รถตักขุดหลัง 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 คัน    3,000,000 สํานักการช่าง สํานักการช่าง
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.ขออนุมัติดําเนินการ

3.จัดซื้อ
4.ส่งมอบ / ตรวจรับ
5.ติดตามประเมินผล

รถจักรยานยนต์ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 คัน        39,000 สํานักการช่าง สํานักการช่าง
ขนาดไม่น้อยกว่า 2.ขออนุมัติดําเนินการ
110 ซี.ซ๊ 3.จัดซื้อ

4.ส่งมอบ / ตรวจรับ
5.ติดตามประเมินผล

28 จัดหาครุภัณฑ์ 1. จัดทํารายละเอียด  จํานวน 11      318,100 สํานักการ สํานักการ
สํานักการสาธารณสุข 2. ขออนุมัติดําเนินการ  รายการ สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ
และสิ่งแวดล้อม 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

หม้อต้มเครื่องมือ 1. จัดทํารายละเอียด 1  เครื่อง 12,000 งานทันต สํานักการ
2. ขออนุมัติดําเนินการ กรรมสาธารณ สาธารณสุข ฯ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

พัดลมดูดอากาศ ขนาด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ตัว 3,000 งานทันตกรรม สํานักการ
8 นิ้ว 2. ขออนุมัติดําเนินการ สาธารณสุข ฯ สาธารณสุข ฯ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

เครื่องตัดหญ้า 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 5 เครื่อง 42,500 งานบริการ สํานักการ
ชนิดข้อแข็ง 2. ขออนุมัติดําเนินการ รักษาความ สาธารณสุข ฯ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง สะอาด
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

ิ ป ิ5. ติดตามประเมินผล
กล้องถ่ายภาพนิ่ง 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด 9,000 ศูนย์บริการ สํานักการ
ระบบดิจิตอลความ 2. ขออนุมัติดําเนินการ สาธารณสุข  3 สาธารณสุขฯ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
14 ล้านพิกเซล 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
เครื่องปิดผนึกซองบรรจุ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 28,000 ศูนย์บริการ สํานักการ
เวชภัณฑ์ 2. ขออนุมัติดําเนินการ สาธารณสุข  3 สาธารณสุข ฯ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

เครื่องปรับอากาศติดผนัง 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 เครื่อง 112,000 ศูนย์บริการ สํานักการ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2. ขออนุมัติดําเนินการ สาธารณสุข 4 สาธารณสุข ฯ
24,000 บีทียู 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง กลุ่มงาน

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง ส่งเสริมสุขภาพ
5. ติดตามประเมินผล

เครื่องปรับอากาศติดผนัง 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 16,000 ศูนย์บริการ สํานักการ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2. ขออนุมัติดําเนินการ สาธารณสขุ 4 สาธารณสุข ฯ
9,000 บีทียู 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง กลุ่มงาน

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง ส่งเสริมสุขภาพ
ิ ป ิ5. ติดตามประเมินผล

เก้าอี้พลาสติก 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 50 ตัว 15,000 ศูนย์บริการ สํานักการ
2. ขออนุมัติดําเนินการ สาธารณสุข 4 สาธารณสุข ฯ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

พัดลมแบบตั้งพื้น ขนาด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 ตัว 7,600 ศูนย์บริการ สํานักการ
16 นิ้ว 2. ขออนุมัติดําเนินการ สาธารณสุข 4 สาธารณสุข ฯ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล
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60

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

ตู้เหล็กใส่เอกสารแบบ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ตู้ 3,000         กลุ่มงาน สํานักการ

บานกระจกเลื่อน 2 ชั้น 2. ขออนุมัติดําเนินการ ส่งเสริมสิ่ง สาธารณสุข ฯ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง แวดล้อม
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

คอมพิวเตอร์สํานักงาน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 เครื่อง 70,000       ศูนย์บริการ สํานักการ
เครื่องพิมพ์พร้อม 2. ขออนุมัติดําเนินการ สาธารณสุข 3 สาธารณสุข ฯ
อุปกรณ์ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
ิ ป ิ5. ติดตามประเมินผล

29 จัดหาครุภัณฑ์ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 8 1,128,500   สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา 2. ขออนุมัติดําเนินการ รายการ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

ตู้เหล็กเอกสาร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3 หลัง        15,000 สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
ชนิดบานเลื่อนกระจก 2. ขออนุมัติดําเนินการ
ทรงสูง 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

โทรทัศน์แอลซีดี 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง        17,500 สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
 (LCD TV) 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล
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61

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

เก้าอี้เหล็กบุนวม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 500 ตัว      225,000 สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

โต๊ะอเนกประสงค์ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 200 ตัว 460,000 สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
ชนิดขาเหล็ก 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

เก้าอี้พลาสติก 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1,500      375,000 สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
2. ขออนุมัติดําเนินการ ตัว
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 6,000 ศึกษานิเทศก์ สํานักการศึกษา
พร้อมอิงค์แทงค์ 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

เครื่องพิมพ์ All in one 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 6,000 ฝ่ายบริหารฯ สํานักการศึกษา
2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3 เครื่อง        24,000 ศึกษานิเทศก์ สํานักการศึกษา
2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

30 จัดหาครุภัณฑ์ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 25,000       ท.1 สํานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติดําเนินการ รายการ
วัดไทรใต้ (ท.1) 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

เครื่องเล่น DVD 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3 เครื่อง          9,000 ท.1 สํานักการศึกษา
พร้อมไมโครโฟน 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

เตียงพยาบาล 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 เตียง 16,000 ท.1 สํานักการศึกษา
2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

31 จัดหาครุภัณฑ์ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 7      264,000 ท.2 สํานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติดําเนินการ รายการ
วัดปากน้ําโพใต้ (ท.2) 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

62



63

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด 15,000 ท.2 สํานักการศึกษา
2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด        25,000 ท.2 สํานักการศึกษา
ระบบดิจิตอล 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

 โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 10 ชุด 42,000 ท.2 สํานักการศึกษา
2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 10 ชุด 63,000       ท.2 สํานักการศึกษา
บานเลื่อน ชั้นบนกระจก 2. ขออนุมัติดําเนินการ
ชั้นล่างทึบ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

ตู้เหล็กชนิดประตูทึบ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 10 ชุด        39,000 ท.2 สํานักการศึกษา
2 บาน 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

เครื่องเล่น DVD 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 10 เครื่อง 30,000 ท.2 สํานักการศึกษา
พร้อมไมโครโฟน 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

เครื่องถ่ายเอกสาร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 50,000 ท.2 สํานักการศึกษา
ระบบดิจิตอล 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

32 จัดหาครุภัณฑ์ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 15 333,800 ท.3 สํานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติดําเนินการ รายการ
วัดพรหมจริยาวาส 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
(ท.3) 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
กลองแทร็คขอบโลหะ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 ใบ 8,400         ท.3 สํานักการศึกษา
หนังแก้ว 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

กลองทอมบ้าคู่ไฟร์เบอร์ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 คู่ 22,400 ท.3 สํานักการศึกษา
2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

เครื่องตั้งจังหวะ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 อัน 2,600 ท.3 สํานักการศึกษา
2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

เบลไลร่ากลาง 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 เครื่อง          8,000 ท.3 สํานักการศึกษา
2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

เมโลเดี้ยน 34 คีย์ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 เครื่อง 15,600 ท.3 สํานักการศึกษา
เสียงโซปราโน 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

เมโลเดี้ยน 32 คีย์ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 เครื่อง 10,400 ท.3 สํานักการศึกษา
เสียงอัลโต 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

เมโลเดี้ยน 37 คีย์ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 เครื่อง 18,400 ท.3 สํานักการศึกษา
เสียงเทนเนอร์ 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

กลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ใบ 20,000 ท.3 สํานักการศึกษา
2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

กลองใหญ่ ขนาด 20 นิ้ว 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ใบ        20,000 ท.3 สํานักการศึกษา
2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

กลองใหญ่ ขนาด 22 นิ้ว 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ใบ        20,000 ท.3 สํานักการศึกษา
2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

กลองใหญ่ ขนาด 24 นิ้ว 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ใบ        20,000 ท.3 สํานักการศึกษา
2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

กลองใหญ่ ขนาด 26 นิ้ว 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ใบ        20,000 ท.3 สํานักการศึกษา
2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล
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67

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

แซกอัลโต้ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 เครื่อง        78,000 ท.3 สํานักการศึกษา
2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

ทรอมโบน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 ใบ        30,000 ท.3 สํานักการศึกษา
2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

บาริโทน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 ชุด        40,000 ท.3 สํานักการศึกษา
2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

33 จัดหาครุภัณฑ์ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3      513,000 ท.4 สํานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติดําเนินการ รายการ
วัดวรนาถบรรพต 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
(ท.4) 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
โต๊ะนักเรียนประถม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 200 ชุด      300,000 ท.4 สํานักการศึกษา

2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

โต๊ะนักเรียนมัธยม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 100 ชุด      150,000 ท.4 สํานักการศึกษา
2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 10 ชุด 63,000       ท.4 สํานักการศึกษา
หนังบุนวม 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

34 จัดหาครุภัณฑ์ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4      130,800 ท.6 สํานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติดําเนินการ รายการ
วัดจอมคีรีนาคพรต 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
(ท.6) 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง

5. ติดตามประเมินผล
กล้องถ่ายภาพนิ่ง 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 เครื่อง        14,000 ท.6 สํานักการศึกษา
ระบบดิจิตอล 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

พัดลมอุตสาหกรรมชนิด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 12 ตัว 36,000 ท.6 สํานักการศึกษา
ติดผนัง 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

68



69

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 เครื่อง        32,000 ท.6 สํานักการศึกษา
2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

เครื่องปรับอากาศ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 เครื่อง        48,800 ท.6 สํานักการศึกษา
ชนิดติดผนังขนาด 2. ขออนุมัติดําเนินการ
ไม่ต่ํากว่า 18,000 บีทียู 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสรา้ง
5. ติดตามประเมินผล

35 จัดหาครุภัณฑ์ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 6      252,900 ท.7 สํานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติดําเนินการ รายการ
วัดสุคตวราราม (ท.7) 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

โต๊ะนักเรียนมัธยม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 100 ชุด      150,000 ท.7 สํานักการศึกษา
2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

 โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 84,000 ท.7 สํานักการศึกษา
2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

สว่านโรตารี่ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ตัว          6,000 ท.7 สํานักการศึกษา
2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

สว่านไฟฟ้า 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ตัว          3,400 ท.7 สํานักการศึกษา
2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

เลื่อยไม้จิ๊กซอ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ตัว 4,500         ท.7 สํานักการศึกษา
2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

ตู้อ็อกเหล็กชนิดหูหิ้ว 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ตู้ 5,000 ท.7 สํานักการศึกษา
สแตนเลส 2. ขออนุมัติดําเนินการ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

36 จัดหาครุภัณฑ์ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 38,000       ท.8 สํานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2. ขออนุมัติดําเนินการ รายการ
วัดไทรเหนือ (ท.8) 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

70



71

ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

เก้าอี้บุนวมชนิดพับได้ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 100 ตัว        38,000 ท.8 สํานักการศึกษา
2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

37 จัดหาครุภัณฑ์ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 24,500       ศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. ขออนุมัติโครงการ รายการ เด็กเล็ก เด็กเล็ก

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

พัดลมระบายอากาศ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 เครื่อง          3,000 ศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนา
2. ขออนุมัติดําเนินการ เด็กเล็ก เด็กเล็ก
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

เครื่องกรองน้ํา 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง          9,000 ศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนา
2. ขออนุมัติดําเนินการ เด็กเล็ก เด็กเล็ก
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมนิผล

พัดลมโคจร 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 5 เครื่อง          7,500 ศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนา
2. ขออนุมัติดําเนินการ เด็กเล็ก เด็กเล็ก
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

เครื่องพิมพ์ INKJET 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง          5,000 ศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนา
พร้อมติดตั้งอิงค์แท้งค์ 2. ขออนุมัติดําเนินการ เด็กเล็ก เด็กเล็ก

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

38 จัดหาครุภัณฑ์ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 7 300,500     กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการสังคม 2. ขออนุมัติโครงการ รายการ สังคม สังคม

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี้ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 3 ชุด        10,500 เขตเทศบาล งานธุรการ
2. ขออนุมัติโครงการ กองสวัสดิการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง สังคม
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

กล้องวีดีโอชนิดบันทึก 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 30,000       เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
ด้วยระบบฮาร์ดดิสก์ 2. ขออนุมัติโครงการ สังคม

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

กลอ้งถ่ายภาพนิ่ง 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 เครื่อง        18,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
ระบบดิจิตอล 2. ขออนุมัติโครงการ สังคม

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

ค่าคอมพิวเตอร์และ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 ชุด      140,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
เครื่องพิมพ์พร้อม 2. ขออนุมัติโครงการ สังคม
อุปกรณ์ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 4 เครื่อง        12,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
( UPS ) 2. ขออนุมัติโครงการ สังคม
 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

ค่ารถสามล้อชนิด 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 10 คัน        60,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
มือโยก 2. ขออนุมัติโครงการ สังคม

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

เครื่องปรับแยก 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง        30,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
เสียง 3 ทาง 2. ขออนุมัติโครงการ สังคม

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

39 จัดหาครุภัณฑ์ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 6 265,800     สํานักการประปา สํานักการประปา
สํานักการประปา 2. ขออนุมัติโครงการ รายการ

3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

เก้าอี้สํานักงาน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 6 ตัว 7,500 สํานักการประปา สํานักการประปา
2. ขออนุมัติโครงการ   
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

ประแจจับแป๊บ 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 ชุด 36,000 สํานักการประปา สํานักการประปา
ขนาด 1 นิ้ว, 1 นิ้วครึ่ง, 2. ขออนุมัติโครงการ
ขนาด 2 นิ้ว 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

ตู้เย็น 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 6,000 สํานักการประปา สํานักการประปา
2. ขออนุมัติโครงการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 6,500 สํานักการประปา สํานักการประปา
ขนาดภาพไม่ต่ํากว่า 2. ขออนุมัติโครงการ
29 นิ้ว 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

เครื่องจ่ายสารส้ม 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 เครื่อง 206,000 สํานักการประปา สํานักการประปา
2. ขออนุมัติโครงการ
3. จัดซื้อ / จัดจ้าง
4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

เครื่องทําน้ําเย็น 1. จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 3,800 สํานักการประปา สํานักการประปา
ชนิด 1 ก๊อก 2. ขออนุมัติโครงการ
(แบบใช้ขวด) 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง

4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง
5. ติดตามประเมินผล

40 จัดหาครุภัณฑ์ 1.จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 34,900 สถานธนานุบาล 2สถานธนานุบาล 2
สถานธนานุบาล 2 2.ขออนุมัติโครงการ รายการ

3.จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล

เครื่องชั่งน้ําหนักทองคํา 1.จัดทํารายละเอียด จํานวน 1 เครื่อง 34,900 สถานธนานุบาล 2สถานธนานุบาล 2
แบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ 2.ขออนุมัติโครงการ
ป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง

4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล

41 จัดหาครุภัณฑ์สถานี 1.จัดทํารายละเอียด จํานวน 2 รายการ 11,500 สถานีขนส่ง งานสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร 2.ขออนุมัติโครงการ ผู้โดยสาร ขนส่งฯ

3.จัดซื้อ/จัดจ้าง สํานักปลัด
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล

รถเข็นอเนกประสงค์ 1.จัดทํารายละเอียด 1 คัน 5,000 สถานีขนส่ง งานสถานี
4 ล้อ ชั้นเดียว 2.ขออนุมัติโครงการ ผู้โดยสาร ขนส่งฯ

3.จัดซื้อ/จัดจ้าง สํานักปลัด
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล
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ขั้นตอน ผลผลิต ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่ โครงการ
รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ พื้นที่  หน่วย
ดําเนินการ

รถเข็นชนิดนั่ง 1.จัดทํารายละเอียด 1 คัน 6,500 สถานีขนส่ง งานสถานี
2.ขออนุมัติโครงการ ผู้โดยสาร ขนส่งฯ
3.จัดซื้อ/จัดจ้าง สํานักปลัด
4.ส่งมอบ
5.ติดตามประเมินผล
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