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บัญชีสรปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครสวรรค (งบประมาณเทศบาล)

ยทธศาสตร

ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม 3 ป

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ  

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ  

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ  

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ  

(บาท)

4) ยทธศาสตรพัฒนากายภาพเมือง

4.1 แนวทางปรับปรงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ 1             765,000 1        30,000,000            -                     -   2        30,765,000

4.4 แนวทางปรับปรงและขยายระบบการผลิตและจําหนาย

นาประปา พฒนาคุณภาพน้ําประปา

               -                         -   2             757,800            -                     -   2             757,800

5) ยทธศาสตรดานการรักษาความสงบเรยบรอยและมั่นคง

5.4 แนวทางรักษาความสงบเรียบรอยความมั่นคงปลอดภยใน

ชีวิตและทรัพยสน

1             375,000 1               82,500            -                     -   2             457,500

6) ยทธศาสตรดานการบรหารจดการที่ดี

6.1 แนวทางสงเสรมกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมีสวน

รวม และความรับผดชอบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

การบรหารงานอยางตอเนอง

1             150,000                   -                         -              -                     -   1             150,000

6.4 แนวทางเพิ่มประสทธิภาพในการจัดเก็บรายไดอยางทวถึง

และเปนธรรม

1             400,000                   -                         -              -                     -   1             400,000

6.5 แนวทางการพัฒนาแนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการประชาสมพนธ ใหสะดวก รวดเร็ว อยางมี

ประสทธิภาพ

2             700,000                   -                         -              -                     -   2             700,000

6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครองมือ 

เครองใช และระบบงานใหมีประสทธิภาพไดมาตรฐาน

8             768,200 8        13,900,000            -                     -   16        14,668,200

รวม 14        3,158,200 12      44,740,300 0 0 26      47,898,500



4. ยุทธศาสตรพัฒนากายภาพเมือง

    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมรางตัวยูทาง

แยกทางขึ้นวัดหลวงปูทาว

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัยใน

การจราจร

กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร

 ยาวประมาณ 19 เมตร กวาง

ประมาณ 3.50 เมตร พรอมรางตัวยู

      765,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวก ปลอดภัยในการ

คมนาคม

สํานักการชาง

2 กอสรางถนน ค.ส.ล. จากเชิงสะพานปอม

หนึ่งถึงวัดทองธรรมชาติ

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัยใน

การจราจร

กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 

เมตร กวาง 20 เมตร ยาว 696 เมตร

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

   30,000,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวก ปลอดภัยในการ

คมนาคม

สํานักการชาง

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ
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4. ยุทธศาสตรพัฒนากายภาพเมือง

    4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา พัฒนาคุณภาพน้ําประปา

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 วางทอเมนประปา ซอยแสงสวรรคขามไป

เกาะญวนถึงจุดเวนคืนที่ดินริมแมน้ํา

เจาพระยา

เพื่อขยายการผลิต

น้ําประปาใหประชาชนใช

อยางทั่วถึง

วางทอเมนประปาโดยใชทอ PVC 

ชั้น 8.5  ชนิดตอดวยแหวนยางขนาด

 200 มม. และ 150 มม. ซอยแสง

สวรรค ขามไปเกาะญวน ถึงจุด

เวนคืนที่ดินริมแมน้ําเจาพระยา 

ความยาว 525 เมตร

        457,800 ประชาชนมีน้ําสะอาด

ใชอุปโภคบริโภค อยาง

ทั่วถึงและเพียงพอ

สํานักการประปา

2 กอสรางโรงบรรจุน้ําดื่ม

พรอมหองเก็บขวดน้ํา

เพื่อใหบริการประชาชนใน

ยามเดือดรอน

กอสรางโรงบรรจุน้ําดื่ม ขนาด 

12x12 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาล จํานวน 1 หลัง

        300,000 มีความพรอมในดาน

สถานที่การใหบริการ

ประชาชนที่ไดรับความ

เดือดรอนในยามวิกฤต

สํานักการประปา

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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    5.4 แนวทางรักษาความสงบเรียบรอยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อใหมีความปลอดภัยใน

ทรัพยสินทางราชการ

ติดตั้งกลองวงจรปด ณ ศูนยกําจัด

มูลฝอยฯ จํานวน 4 จุด

      125,000 ทรัพยสินทางราชการมี

ความปลอดภัย

สํานักการชาง

ติดตั้งกลองวงจรปด ณ โรงปรับปรุง 

คุณภาพน้ํา จํานวน 8 จุด

      250,000

2 ติดตั้งกลองวงจรปด พรอมอุปกรณภายใน

อาคารสํานักการประปา

เพื่อใหมีความปลอดภัยใน

ทรัพยสินทางราชการ

ติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน 4 จุด           82,500 ทรัพยสินทางราชการมี

ความปลอดภัย

สํานักการประปา

    6.1 แนวทางสงเสริมกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมีสวนรวม และความรับผิดชอบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานอยางตอเนื่อง

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 เทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดเทศบาล

นาอยูอยางยั่งยืน และการ

ประเมินผลเทศบาลนาอยู

อยางยั่งยืนบนพื้นฐานการ

เรียนรูและพัฒนาภายใน

องคกร

ประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด เทศบาล

นาอยูอยางยั่งยืน คือ เปนเมืองอยูดี

 คนมีสุข และสิ่งแวดลอมยั่งยืน

      150,000 เกิดการเรียนรูและ

พัฒนาภายในองคกร 

และสรางการทํางาน

เปนทีมระหวางทุกฝาย

ในเทศบาล

กองวิชาการและ

แผนงาน

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

งบประมาณและที่มา

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

5. ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบเรียบรอยและมั่นคง

ที่ โครงการ
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    6.4 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดตั้งปายเก็บคาธรรมเนียม

จอดยานยนต

เพื่อประชาสัมพันธให

ประชาชนทราบ

จํานวนไมนอยกวา 20 ปาย       400,000 เทศบาลมีรายไดจาก

การจัดเก็บคาธรรมเนียม

สํานักการคลัง

    6.5 แนวทางการพัฒนาแนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ ใหสะดวก รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ดูแลรักษา (Maintenance) ระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด  ระยะที่ 1 

ระยะที่ 2

เพื่อใหกลองโทรทัศนวงจร

ปดสามารถใชงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ    เพื่อ

แกปญหากลองหรอือะไหล

เสีย และเพื่อทดแทน

อุปกรณเดิมที่ชํารุด

 จัดหากลองโทรทัศนวงจรปดพรอม

อุปกรณจํานวน  10 ชุด อุปกรณ

แปลงสัญญาณพรอมอุปกรณจํานวน

 3 ชุด เครื่องสํารองไฟฟาจํานวน 40

 ชุด

      600,000 ระบบกลองวงจรปด

สามารถทํางาน และ

สามารถบริการ

ประชาชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพตลอดเวลา

งานเทคโนโลยีฯ

กองวิชาการและ

แผนงาน

2 ดูแลรักษา (Maintenance) ระบบ

ใหบริการอินเตอรเน็ต (Ipassport)

เพื่อรองรับบริการทาง

เครือขายที่เพิ่มขึ้น และ 

รองรับการใหบริการ

เครือขายสาธารณะ

 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

เครือขาย จํานวน 1 ระบบ

      100,000 ระบบใหบริการอินเตร

เน็ตของเทศบาล และ

บริการอินเตอรเน็ต

สาธารณะ มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

งานเทคโนโลยีฯ

กองวิชาการและ

แผนงาน

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

งบประมาณและที่มา
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6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

    6.6  แนวทางการพัฒนาบุคลากร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางอาคารจุดตรวจ บริเวณเชิงสะพาน

ปอมหนึ่ง

เพื่อใชเปนจุดตรวจรักษา

ความสงบเรียบรอย

กอสรางอาคารจุดตรวจ ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        500,000 เกิดความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

สํานักปลัดเทศบาล

2 ปรับปรุงหองบริการขอมูลขาวสารทาง

ทองถิ่น

เพื่อใชเปนหองปฏิบัติงาน

ของฝายบริการและ

เผยแพรวิชาการ

ติดตั้งหนาตางบานเลื่อนกระจกใส

หนา 6 มม.กรอบบานและวงกบ

อลูมิเนียมสีดํา พรอมชองแสงกระจก

ใสติดตาย ขนาด 1.95x5.54 ม. 

จํานวน 3 ชุด

        42,000 เกิดความสวยงามเปน

ระเบียบเรียบรอย

กองวิชาการ

3 จัดทําปายสวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ 80 พระชนมพรรษา

เพื่อเผยแพรและ

ประชาสัมพันธให

ประชาชนทราบ

ปายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 

80 พระชนมพรรษา ตัวอักษรสแตน

เลสสีทอง

        80,000 เกิดความสวยงามเปน

ระเบียบเรียบรอย

สํานักการชาง

4 กอสรางซุมพระภายในอุทยานสวรรค เพื่อมีซุมพระประจํา

อุทยานสวรรค

กอสรางซุมพระตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

        200,000 มีซุมพระสําหรับกราบ

ไหวประจําอุทยานสวรรค

สํานักการชาง

5 ปรับปรุงพื้นสนามเทนนิส เพื่อรองรับการแขงขัน

รายการตางๆ และเกิด

ความเปนระเบียบ สะอาด

สวยงาม

ปรับปรุงพื้นสานมเทนนิสตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

     3,700,000 สนามกีฬาเกิดความเปน

ระเบียบเรียบรอยและมี

ความสวยงามได

มาตรฐาน

สนามกีฬา

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

    6.6  แนวทางการพัฒนาบุคลากร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

6 หองเรียนอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนใหมีความหลายหลาย

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 8 แหง      4,000,000 เกิดการพัฒนาการเรียน

การสอนใหมีความ

หลายหลาย

สํานักการศึกษา

7 ปรับปรุงขยายหองพักเวรยามพรอมระบบ

ไฟฟาที่ทําการประปาถนนโกสีย

เพื่อการพัฒนาสถานที่

ทํางานใหไดมาตรฐาน

ปรับปรุงขยายหองพักเวรยาม ขนาด

 5x9 เมตร

        200,000 ผูปฏิบัติงานเกิดความ

สะดวกปลอดภัย เปน

ระเบียบเรียบรอยและ

ปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ

สํานักการประปา

8 ปรับปรุงโรงจอดรถที่ทําการประปา

ถนนโกสีย

เพื่อรักษาความปลอดภัย

ในทรัพยสินทางราชการ

ปรับปรุงโรงจอดรถ ขนาด 6x12เมตร

 จํานวน 1 หลัง รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาล

        250,000 มีความเปนระเบียบ

เรียบรอย

สํานักการประปา

9 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานเวรยาม 

ที่ทําการประปาถนนโกสีย

เพื่อการพัฒนาสถานที่

ทํางานใหไดมาตรฐาน

ปรับปรุงอาคารเวรยามขนาด 3x5 

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ของเทศบาล

        150,000 ผูปฏิบัติงานเกิดความ

สะดวกปลอดภัย

สํานักการประปา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

    6.6  แนวทางการพัฒนาบุคลากร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

10 จัดหาครุภัณฑสํานักปลัดเทศบาล เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล

ความละเอียดไมนอยกวา 12 ลาน

พิกเซล จํานวน 1 เครื่อง

        13,000 การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล

เครื่องขยายเสียงพรอมลําโพงและ

อุปกรณ จํานวน 2 ชุด

        30,000 งานปองกันฯ

เปลพยาบาล (สไปเนอรบอรด) 

พรอมอุปกรณ จํานวน 2 ชุด

        35,000 งานปองกันฯ

ชุดเฝอกดามกระดูกรางกายมนุษย 

แบบสูญญากาศครบชุด พรอม

อุปกรณ จํานวน 2 ชุด

        50,000 งานปองกันฯ

ชุดอุปกรณชวยเหลือคนหา

ผูประสบภัยทางน้ํา พรอมอุปกรณ

ครบชุด จํานวน 2 ชุด

        400,000 งานปองกันฯ

11 จัดหาครุภัณฑกองวิชาการและแผนงาน เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล

ความละเอียดไมนอยกวา 12 ลาน

พิกเซล จํานวน 1 เครื่อง

        13,000 การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองวิชาการและ

แผนงาน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

    6.6  แนวทางการพัฒนาบุคลากร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

12 จัดหาครุภัณฑสํานักการคลัง เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

จอคอมพิวเตอร LCD จํานวน 5 

เครื่อง

        50,000 การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักการคลัง

เครื่องสแกน จํานวน 1 เครื่อง           5,000

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล         26,000

13 จัดหาครุภัณฑสํานักการชาง เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพดีดไฟฟาชนิดไมมี

หนวยความจํา จํานวน 3 เครื่อง

        58,500 การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพได

มาตรฐาน

สํานักการชาง

14 จัดซื้อรถแบ็คโฮ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานดานโยธา

จัดซื้อรถแบ็คโฮ ขนาดไมนอยกวา 

140 แรงมา จํานวน 1 คัน

     4,500,000 การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักการชาง

15 จัดหาครุภัณฑกองสวัสดิการสังคม เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล 

จํานวน 1 เครื่อง

        96,500 การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองสวัสดิการ

สังคม

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

    6.6  แนวทางการพัฒนาบุคลากร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

16 จัดหาครุภัณฑสํานักการประปา เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

1. เครื่องผสมคอนกรีตขับเคลื่อน

ดวยเครื่องยนตดีเซล ขนาดผสมได 1

 ลบ.ม./ครั้ง  1 เครื่อง

        70,000 การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพได

มาตรฐาน

สํานักการประปา

2. เครื่องเจาะคอนกรีต ชนิดขับดวย

กําลังลม

  - รุน TB - 60 จํานวน 1 เครื่อง         75,000

  - รุน TB - 40 จํานวน 1 เครื่อง         65,000

  - สายลมขนาด  3/4 "  จํานวน  50 

เมตร

          6,500

  - ดอกเจาะรุน TB - 40 จํานวน 6 ดอก         10,000

  - Hose Band (ประกับรัดทอลม) 

ขนาด 3/4 " จํานวน 6 ชุด

          2,900

3. เครื่องผลิตกระแสไฟฟา A/C 

ขนาดกําลังไฟฟาไมต่ํากวา 22 Kw. 

220 Vac พรอมเครื่องยนตและ

โครมสอง  พรอมสายไฟฟา จํานวน 

1 เครื่อง

        27,000

4. ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน

เลื่อนกระจก จํานวน 4 ตู

        12,800

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) เปลยนแปลง ฉบบที่ 1

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

    6.6  แนวทางการพัฒนาบคลากร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธภาพไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรบ

หนวยงานที่

รบผดชอบ
ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท

1 ปรบปรงพื้นอาคารโรงยิมเนเซียม

 4000 ที่นั่ง

เพื่อใหมความพรอมในการ

รองรับการแขงขันกีฬา

1 แหง      2,800,000 สนามกีฬาเกิดความ

เปนระเบียบเรียบรอย

และไดมาตรฐาน

สนามกีฬา

2 ปรบปรงสกอรบอรด สนามฟุตบอล สนาม

กีฬาจังหวัดนครสวรรค

เพื่อรองรับการแขงขัน

รายการตางๆ

ปรบปรงสกอรบอรด สนามฟุตบอล 

สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค

 10,000,000

(เงินอุดหนุน)

มความพรอมในการ

จัดการแขงขัน

สนามกีฬา

3 ปรบปรงลวิ่งยางสังเคราะห เพื่อใหมลวิ่งที่มมาตรฐาน ลูยางสังเคราะห 

ขนาด 400 เมตร จานวน 8 ลวิ่งตาม

มาตรฐานสนามกีฬาระดับสากล

   18,000,000 สนามกีฬาเกิดความ

เปนระเบียบเรียบรอย

และไดมาตรฐาน

สนามกีฬา

-              2,800,000     18,000,000   
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