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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท)

1) ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   1.4 แนวทางส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา

           -                   -               2     10,000,000             -                  -               2     10,000,000

รวม            -                  -               2    10,000,000            -                 -               2    10,000,000
4) ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
   4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ            -                   -              13     45,969,900             -                  -              13     45,969,900
   4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ            -                   -               1     12,000,000             -                  -               1     12,000,000
   4.3 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจําหน่ายน้ําประปา 
พร้อมพัฒนาคุณภาพน้ําประปา

             2      3,800,000             1      7,500,000             -                  -               3     11,300,000

   4.4 แนวทางปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ํา ระบบป้องกันน้ําท่วม / และ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วม

           -                   -               1      6,500,000             -                  -               1       6,500,000

รวม             2     3,800,000           16    71,969,900            -                 -             18    75,769,900
6) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี
   6.1 แนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล            -                   -              -                   -               -                  -              -                   -   
   6.2 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ            -                   -              -                   -               -                  -              -                   -   
   6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน            39     55,750,049            19     29,866,800             11    28,380,000            69    113,996,849

รวม 39          55,750,049   19          29,866,800   11           28,380,000  69          113,996,849  
รวมทั้งสิ้น 41          59,550,049   37          111,836,700 11           28,380,000  89          199,766,749  

ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 ถึง 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศาสตร์
รวม 3 ปีปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    1.4 แนวทางส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2555 2556 2557
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ซ่อมแซมระบบระบายน้ําและ
รวบรวมน้ําเสีย

เพื่อให้มีระบบระบายน้ําที่ดี ก่อสร้างอาคารดักน้ําเสีย จํานวน
 1 แห่ง พร้อมท่อระบายน้ําและ
รวบรวมน้ําเสีย

9,500,000    ประชาชนได้รับความ
สะดวก  ปลอดภัยในการ
คมนาคม

สํานักการช่าง

2 ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล เพื่อพัฒนาตลาดให้เป็นตลาด
สดน่าซื้อผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลโดย
ทาสีและปรับปรุงซ่อมแซมส่วน
ต่าง ๆ รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลกําหนด 
จํานวน 1 แห่ง

      500,000 ตลาดสดภายในเขต
เทศบาลได้รับการพัฒนา
ตามเกณฑ์มาตรฐานตลาด
สดน่าซื้อ

สํานักการคลัง

งบประมาณเทศบาล -              10,000,000  -             
งบเงินอุดหนุน -              -             -             

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 ถึง 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2555 2556 2557
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนผังเมือง 
สาย ก.

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการจราจร

ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา
 0.05 ม. พื้นที่ 41,520 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

14,532,000  ประชาชนได้รับความ
สะดวก  ปลอดภัยในการ
คมนาคม

สํานักการช่าง

2 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนริมเขื่อน
บริเวณหน้าศาลากลางฯ

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการจราจร

ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา
 0.05 ม. พื้นที่ 21,200 ตร.ม.  ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

7,420,000    ประชาชนได้รับความ
สะดวก  ปลอดภัยในการ
คมนาคม

สํานักการช่าง

3 ซ่อมแซมผิวจราจรและทางเท้า
ถนนไกรลาศ (RB7)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการจราจร

ซ่อมแซมผิวจราจร คสล.หนา 0.20 ม. พื้นที่ 
4,200 ตร.ม. และทางเท้า คสล.พื้นที่ 3,000 
ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

5,015,000    ประชาชนได้รับความ
สะดวก  ปลอดภัยในการ
คมนาคม

สํานักการช่าง

4 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนสวรรค์วิถี 
49

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการจราจร

ซ่อมแซมผิวจราจร คสล.หนา 0.20 ม. พื้นที่ 
2,020 ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

1,818,000    ประชาชนได้รับความ
สะดวก  ปลอดภัยในการ
คมนาคม

สํานักการช่าง

5 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนพุทธมงคล เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการจราจร

ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา
 0.05 ม. พื้นที่ 5,215 ตร.ม.  ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

1,825,250    ประชาชนได้รับความ
สะดวก  ปลอดภัยในการ
คมนาคม

สํานักการช่าง

6 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนจักรวาล เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการจราจร

ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา
 0.05 ม. พื้นที่ 8,830 ตร.ม. ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

3,090,500    ประชาชนได้รับความ
สะดวก  ปลอดภัยในการ
คมนาคม

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 ถึง 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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 4เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2555 2556 2557
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

7 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาธารณะ
เชื่อมถนนมหาเทพกับถนน
พิทักษ์สันติราษฏร์

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการจราจร

ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา
 0.05 ม. พื้นที่ 2,313 ตร.ม.  ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

809,550      ประชาชนได้รับความ
สะดวก  ปลอดภัยในการ
คมนาคม

สํานักการช่าง

8 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาธารณะ
จากแยกทางหลวงหมายเลข 117 
ถึงหมู่บ้านจ่าเหงี่ยม

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการจราจร

ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา
 0.05 ม. พื้นที่  1,560 ตร.ม.ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

546,000      ประชาชนได้รับความ
สะดวก  ปลอดภัยในการ
คมนาคม

สํานักการช่าง

9 ซ่อมแซมถนนผังเมืองบนเกาะยม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการจราจร

ซ่อมแซมผิวจราจร คสล. หนา 0.20 ม. พื้นที่
 1,462 ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

1,972,800    ประชาชนได้รับความ
สะดวก  ปลอดภัยในการ
คมนาคม

สํานักการช่าง

10 ซ่อมแซมถนน คสล. ในเขต
เทศบาลฯ

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการจราจร

ซ่อมแซมผิวจราจร คสล. หนา 0.20 ม. พื้นที่
 1,662 ตร.ม.ตามแบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

1,663,800    ประชาชนได้รับความ
สะดวก  ปลอดภัยในการ
คมนาคม

สํานักการช่าง

11 ซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจรภายใน
เขตเทศบาลฯ

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการจราจร

ซ่อมแซมไฟสัญญาณควบคุมการจราจร 
จํานวน 12 แห่ง

1,930,000    ประชาชนได้รับความ
สะดวก  ปลอดภัยในการ
คมนาคม

สํานักการช่าง

12 บูรณะปรับปรุงซ่อมแซมสีจราจร
และป้ายบอกชื่อถนนในเขต
เทศบาลฯ

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการจราจร

ปรับปรุงซ่อมแซมสีจราจร 6,000 ตร.ม. สี
ขอบคันหิน 2,100 ตร.ม. และป้ายบอกชื่อ
ถนน 100 ป้าย

3,847,000    ประชาชนได้รับความ
สะดวก  ปลอดภัยในการ
คมนาคม

สํานักการช่าง

13 ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน้ํา บริเวณภายใน
ชุมชนวรนาถ ซอยธรรมวิถี 4

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 
2.50 - 3.50 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
พร้อมท่อ ค.ส.ล.ขนาด 0.40 เมตร ยาว
ประมาณ 160 เมตร และระบบประปาพร้อม
ระบบไฟฟ้าภายในชุมชน

1,500,000    ประชาชนได้รบัความ
สะดวก  ปลอดภัยในการ
คมนาคม

สํานักการช่าง

งบประมาณเทศบาล -             45,969,900  -             
งบเงินอุดหนุน -             -             -             
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5

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง
   4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2555 2556 2557
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 บูรณะซ่อมแซมอุทยานสวรรค์ เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและ
ให้มีสถานที่จัดกิจกรรม

 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
รั้ว ถนน พันธุ์ไม้ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
 น้ําพุภายในอุทยานสวรรค์ ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

  12,000,000 เกิดความสวยงามตระการตา
 สร้างความประทับใจแก่ผู้มา
เยี่ยมชม

สํานักการช่าง

งบประมาณเทศบาล -              12,000,000  -             
งบเงินอุดหนุน -              -             -             

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 ถึง 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง
   4.3 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจําหน่ายน้ําประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้ําประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2555 2556 2557
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบโรงสูบน้ําประปาถนนโกสีย์

เพื่อป้องกันรักษาความปลอดภัย
และแก้ปัญหาอุทกภัย

 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
โรงสูบน้ําประปา ความยาวประมาณ 
884 เมตร สูง 1.80 เมตร

    7,500,000 มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและแก้ปัญหา
อุทกภัย

สํานักการประปา

2 วางท่อประปาถนนโกสีย์ เพื่อปรับปรุงท่อจ่ายน้ําประปาให้
ได้มาตรฐาน

 วางท่อประปาโดยใช้ท่อ PVC ชนิดต่อ
ด้วยแหวนยางขนาด 150 มม. ชั้น
คุณภาพ 8.5 ประสานจากท่อหน้า
ประปาถนนโกสีย์ ความยาวประมาณ 
1,500 เมตร

       950,000 ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา

3 ปรับปรุงโรงสูบน้ํา 2 และ 4 เพื่อป้องกันอุทกภัยและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน

 ยกแท่นเครื่องสูบน้ําโรง 2 และ 4 ขึ้น 
เปลี่ยนสายไฟเครื่องสูบ ยกตู้สวิตช์
คอนโทรลพร้อมปรับเทพื้นโรงสูบใหม่

     2,850,000 เพื่อแก้ไขและป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน

สํานักการประปา

งบประมาณเทศบาล 3,800,000     7,500,000    -             
งบเงินอุดหนุน -              -             -             

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 ถึง 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง
   4.4 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ํา ระบบป้องกันน้ําท่วม / และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2555 2556 2557
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ซ่อมแซมปรับปรุงเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งพังจากป้อมหนึ่งถึงโรงไฟฟ้า
น้ําแข็ง

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการจราจร

ซ่อมแซมเขื่อนและทางเท้าพร้อม
เสริมความสูงพนังกันน้ําท่วม ยาว 
600 เมตร

6,500,000    ประชาชนได้รับความสะดวก 
 ปลอดภัยในการคมนาคม

สํานักการช่าง

งบประมาณเทศบาล -              6,500,000    -             
งบเงินอุดหนุน -              -             -             

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 ถึง 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี
    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2555 2556 2557
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 กําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) แก่
พนักงาน พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

จ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษให้กับพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา
 และพนักงานจ้าง ที่อยู่ใน
หลักเกณฑ์ตามหนังสือสํานักงาน 
กจ.กท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุดที่ 
มท 0809.9/ว25 ลงวันที่ 9 
มีนาคม 2549 เรื่อง การกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษสําหรับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน

    20,000,000 21,500,000       22,500,000        - พนักงานเทศบาลมี
ความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากชึ้น
 - เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน

งานการเจ้าหน้าที่
สํานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 ถึง 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2555 2556 2557
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2 บูรณะซ่อมแซม เพื่อให้อาคารสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ และอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

 - รถยนต์ดับเพลิง
 - หน่วยดับเพลิงหน่วยย่อยที่
 1, 2
 - ป้อมอยู่เวร - ยามที่ 3, 4
 - ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 - หน่วยเรือยนต์ดับเพลิง 
(ศูนย์นาวา)
 - ครุภัณฑ์บางส่วนที่เสียหาย

           300,000 มีอาคารสิ่งก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และอุปกรณ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้า สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

งานป้องกันฯ

3 ปรับปรุงทาสีอาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์

เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

งานทาสีน้ําพลาสติกและสี
น้ํามันพื้นที่ 3,664 ตรม.

           310,000 ประชาชนผู้ใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

4 ปรับปรุงทาสี ตีเส้นจราจรภายใน
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
นครสวรรค์

เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

ทาสีตีเส้นจราจรภายใน
สถานขีนส่งผู้โดยสาร

          65,000 ประชาชนผู้ใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

5 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องน้ํา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร

เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปลี่ยนประตูห้องน้ํา 3 บาน             7,500 ประชาชนผู้ใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2555 2556 2557
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6 บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000
 บาท)

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย

 บํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ของสํานักปลัดฯที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

      1,150,000          1,150,000          1,150,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล

7 บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

 บํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ
สํานักปลัดฯ ที่มีวงเงินเกิน
กว่า 5,000 บาท

         280,000            280,000            280,000 ประชาชนผู้ใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

สํานักปลัดเทศบาล

8 บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000
 บาท)

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย

 บํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ของกองวิชาการฯ ที่
มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

      1,000,000          1,000,000          1,000,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

กองวิชาการและ
แผนงาน

9 บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000
 บาท)

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบงานให้ทันสมยั

 บํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ของกองวิชาการฯ ที่
มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

         200,000            200,000            200,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

สํานักการคลัง

10 บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000
 บาท)

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย

 บํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ของสํานักการช่าง ที่
มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

      1,500,000          1,500,000          1,500,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

สํานักการช่าง
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2555 2556 2557
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

11 บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

 บํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ
สํานักการช่างที่มีวงเงินเกิน
กว่า 5,000 บาท

         500,000            500,000            500,000 ประชาชนผู้ใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

สํานักการช่าง

12 บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000
 บาท)

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย

 บํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ของสํานักการ
สาธารณสุขฯ ที่มีวงเงินเกิน
กว่า 5,000 บาท

      3,180,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

13 บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

 บํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ
สํานักการสาธารณสุขฯ ที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

         797,600 ประชาชนผู้ใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

14 บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000
 บาท)

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย

 บํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ของสํานักการศึกษา
 ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

         200,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

สํานักการศึกษา

15 บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

 บํารงุรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ
สํานักการศึกษา ที่มีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท

         400,000 ประชาชนผู้ใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

สํานักการศึกษา

11



 12

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2555 2556 2557
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

16 บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000
 บาท)

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย

 บํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการ
สังคม ที่มีวงเงินเกินกว่า 
5,000 บาท

         300,000            300,000            300,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

กองสวัสดิการสังคม

17 บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000
 บาท)

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย

 บํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ของสํานักการประปา
 ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

         400,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

สํานักการประปา

18 บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

 บํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ
สํานักการประปา ที่มีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท

         250,000 ประชาชนผู้ใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

สํานักการประปา

19 บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000
 บาท)

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย

 บํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ของงานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร ที่มีวงเงินเกินกว่า 
5,000 บาท

          50,000              50,000              50,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

20 บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

 บํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของงาน
สถานีขนสง่ผู้โดยสารที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

         100,000            100,000            100,000 ประชาชนผู้ใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

12
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2555 2556 2557
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

21 บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000
 บาท)

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย

 บํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ของสถานธนานุบาล
 1 ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 
บาท

          50,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

สถานธนานุบาล 1

22 บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

 บํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ
สถานธนานุบาล 1 ที่มีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท

          40,000 ประชาชนผู้ใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

สถานธนานุบาล 1

23 บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000
 บาท)

เพื่อให้มเีครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย

 บํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ของสถานธนานุบาล
 2 ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 
บาท

         100,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

สถานธนานุบาล 2

24 บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

 บํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดนิและสิ่งก่อสร้างของ
สถานธนานุบาล 2 ที่มีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท

         200,000 ประชาชนผู้ใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

สถานธนานุบาล 2

25 บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000
 บาท)

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย

 บํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ของสถานธนานุบาล
 3 ที่มวีงเงินเกินกว่า 5,000 
บาท

          10,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

สถานธนานุบาล 3

13
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2555 2556 2557
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

26 บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

 บํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ
สถานธนานุบาล 3 ที่มีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท

          50,000 ประชาชนผู้ใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

สถานธนานุบาล 3

27 ปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลวดั
ปากน้ําโพใต้ (ท.2)

เพื่อให้โรงเรียนมีสถานที่ที่สวยงาม
และสะอาดตา

 จํานวนกิจกรรมที่ปรับปรุง
ซ่อมแซม จํานวน 24 รายการ

         643,844 โรงเรียนเกิดความ
สวยงามและสะอาดตา

สํานักการศึกษา

28 ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําโพใต้ 
(ท.2)

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย

 จํานวนครุภัณฑ์ที่ปรับปรุง
ซ่อมแซม จํานวน 18 รายการ

         478,300 อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

สํานักการศึกษา

29 ปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลวัด
พรหมจริยาวาส (ท.3)

เพื่อให้โรงเรียนมีสถานที่ที่สวยงาม
และสะอาดตา

 จํานวนสถานที่ที่ปรับปรุง
ซ่อมแซม จํานวน 8 รายการ

           271,000 โรงเรียนเกิดความ
สวยงามและสะอาดตา

สํานักการศึกษา

30 ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์
โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยา
วาส (ท.3)

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย

 เครื่องปั้มน้ํา จํานวน 2 เครื่อง              12,000 อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

สํานักการศึกษา

31 ปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลวัด
สุคตวราราม (ท.7)

เพื่อให้โรงเรียนมีสถานที่ที่สวยงาม
และสะอาดตา

 จํานวนกิจกรรมที่ปรับปรุง
ซ่อมแซม จํานวน 7 รายการ

         479,800 โรงเรียนเกิดความ
สวยงามและสะอาดตา

สํานักการศึกษา

32 ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม 
(ท.7)

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย

 จํานวนครุภัณฑ์ที่ปรับปรุง
ซ่อมแซม จํานวน 57 รายการ

      1,033,405 อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

สํานักการศึกษา
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2555 2556 2557
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

33 ซ่อมอาคารสํานักงาน เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

ซ่อมอาคารสํานักงานที่ทํา
การประปา ถนนโกสีย์

          24,000 ปรับปรุงสถานที่ทํางาน
ให้เหมาะสมและสวยงาม

สํานักการประปา

34 ซ่อมระบบผลิตน้ําประปา เพื่อให้ระบบผลิตน้ําประปา
สามารถใช้งานได้ตามปกติและมี
ประสิทธิภาพ

ซ่อมแซมโรงสูบน้ําดิบ 1       1,900,000 สามารถผลิตน้ําประปา
ได้เพียงพอกับความ
ต้องการและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

สํานักการประปา

35 ซ่อมระบบประปาแควใหญ่ (แมม
เบรน)

เพื่อให้ระบบประปาสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพ

ซ่อมระบบผลิตประปาแคว
ใหญ่ระบบแมมเบรน

         250,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของระบบ
แมมเบรน

สํานักการประปา

36 ซ่อมระบบจําหน่ายน้ําประปา เพื่อให้ระบบจําหน่ายน้ําประปา
สามารถใช้งานได้ตามปกติและมี
ประสิทธิภาพ

ซ่อมแซมท่อประปาที่แตก
ชํารุดเสียหาย หลังน้ําท่วม

          67,000 ลดการสูญเสียของน้ํา สํานักการประปา

37 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อให้ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
สามารถใช้งานได้ตามปกติและมี
ประสิทธิภาพ

ซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เครื่องสูบน้ํา

         360,000 เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักการประปา

38 ปรับปรุงพื้นสนามเทนนิส เพื่อซ่อมแซมสนามเทนนิสเดิม 
และรองรับการใช้งานของประชาชน

พื้นสนามเทนนิส 4 สนาม 
ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

      3,500,000 ประชาชนสามารถใช้
บริการได้

สนามกีฬากลางฯ

39 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ชุมชนพระบางมงคล

เพื่อให้มีห้องเรียนที่มีความพร้อม
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ซ่อมแซมห้องเรียนตามแบบ
แปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

           226,000 นักเรียนมีห้องเรียนที่มี
ความพร้อมในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2555 2556 2557
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

40 จัดหาครุภัณฑ์สํานักปลัดเทศบาล เพื่อมีเครื่องมือ เครื่องใช้สํานักงาน
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

 พัดลมดูดอากาศ จํานวน 2 
ตัว พร้อมติดตั้ง

            5,000                5,000 งานธุรการ

โต๊ะอเนกประสงค์พื้นเหล็ก
ขาพับได้ จํานวน 5 ตัว

          15,000 งานท่องเที่ยว

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 
จํานวน 5 ชุด

          19,000 งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 
จํานวน 2 ชุด

            6,000 งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

41 จัดหาครุภัณฑ์กองวชิาการและ
แผนงาน

เพื่อมีเครื่องมือ เครื่องใช้สํานักงาน
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

เลื่อยยนต์ขนาดเล็ก แบบใช้
น้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1 
เครื่อง

          10,000 มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

งานเทคโนฯ กอง
วิชาการและ
แผนงาน

จอภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด 
LED

      6,000,000 งานเทคโนโลยีฯ 
งานประชาสัมพันธ์

42 จัดหาครุภัณฑ์สํานักการช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

รถตักหน้า - ขุดหลัง ชนิดล้อ
ยางแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 
จํานวน 1 คัน

5,500,000      สํานักการช่าง

รถยนต์บรรทุกติดเครน ชนิด
 6 ล้อ จํานวน 1 คัน

2,800,000      

43 จัดหาครุภัณฑ์สํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เพื่อมีเครื่องมือ เครื่องใช้สํานักงาน
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

 เครื่องฉายแสงวัสดุทาง    
ทันตกรรมแบบเคลื่อนที่ 
จํานวน 1 ชุด (เงินทุน
หมุนเวียน)

 29,000 มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

งานทันตกรรม 
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

มีอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน

มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2555 2556 2557
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จํานวน
 2 เครื่อง

          30,000 สํานักการ
สาธารณสุขฯ

เก้าอี้บุนวมมีล้อเลื่อน จํานวน
 1 ตัว

            1,500 สํานักการ
สาธารณสุขฯ

คอมพิวเตอร์สํานักงาน 
เครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 1 ชุด

          30,000              30,000 งานการเงินและ
บัญชี

ถังคอนเทนเนอร์ 10 ล้อ 
จํานวน 3 ถัง

         1,000,000            500,000 งานบริการรักษา
ความสะอาด

ซ่อมใหญ่ยานพาหนะ จํานวน
 3 คัน

         400,000            350,000            300,000 งานบริการรักษา
ความสะอาด

เครื่องชั่งน้ําหนัก จํานวน 2 
เครื่อง (เงินทุนหมุนเวียน)

            1,000 งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 
จํานวน 3 ชุด (เงินทุน
หมุนเวียน)

          14,300 งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

โทรศัพท์ จํานวน 1 เครื่อง 
(เงินทุนหมุนเวียน)

              900 งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

เก้าอี้สําหรับโต๊ะประชุม 
จํานวน 8 ตัว (เงินทุน
หมุนเวียน)

            6,400 งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

โต๊ะคอมพิวเตอรพ์ร้อมเก้าอี้ 
จํานวน 1 ชุด (เงินทุน
หมุนเวียน)

            2,500 งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2555 2556 2557
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตู้ข้างเตียงพร้อมม้านั่ง 
จํานวน 2 ชุด (เงินทุน
หมุนเวียน)

            2,000 งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

โต๊ะอเนกประสงค์ จํานวน 4 
ตัว (เงินทุนหมุนเวียน) 
จํานวน 2 ตัว (งบเทศบาล)

          18,000 งานป้องกันและ
ควบคุมฯ 
สาธารณสุข 3

44 จัดหาครุภัณฑ์สํานักการศึกษา เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน

เก้าอี้อัฒจรรย์ 
จํานวน 1,050 ตัว

      1,260,000 สนามกีฬากลางฯ

แป้นบาสเกตบอล จาํนวน 1 
ชุด รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย

          33,000 สนามกีฬากลางฯ

พื้นสนามวอลเลย์บอล
สําเร็จรูป ความหนา 8 มม.

           720,000 สนามกีฬากลางฯ

45 จัดหาครุภัณฑ์สถานธนานุบาล 3 เพื่อมีเครื่องมือ เครื่องใช้สํานักงาน
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด

             34,300 สถานธนานุบาล 3

 เครื่องพิมพ์แบบแคร่สั้น 
จํานวน 1 เครื่อง

               8,500 สถานธนานุบาล 3

โปรแกรมระบบงานบัญชี 
จํานวน 1 ระบบ

             20,000 สถานธนานุบาล 3

งบประมาณเทศบาล 55,681,949    29,866,800       28,380,000       
เงินทุนหมุนเวียน 68,100          -                  -                  
รวมทั้งสิ้น 55,750,049    29,866,800       28,380,000       

อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน

อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน
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