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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การพัฒนาคนให้มคุีณภาพชวีิตทีด่มีคุีณธรรม น าความรู้และเกิดความผาสุก
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
2. ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ท้องถ่ินเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีิต

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 เสริมสร้างนักเรียนเก่ง
ของเทศบาลสู่ความเป็น
เลิศระดับชาติ

 - เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครู มีความต่ืนตัว 
ค้นคว้าหาความรู้
ทางด้านวิชาการ 
 - ส่งเสริมให้นักเรียนได้
มีโอกาสแสดง
ความสามารถ
ระดับประเทศสร้าง
ชื่อเสียงให้กับตนเอง

นักเรียนตัวแทนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่5, มัธยมศึกษา
ปีที ่2 และครูฝึกสอน จ านวน 80
 คน

50,000 50,000 50,000  นักเรียนท า
คะแนนได้ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป
ในการแข่งขัน
ระดับประเทศ

การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน และ
มีการพัฒนา
ศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง

ส านัก
การศึกษา

งบประมาณเทศบาล 50,000       50,000       50,000       

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่3

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01 

1
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การพัฒนาคนให้มคุีณภาพชวีิตทีด่มีคุีณธรรม น าความรู้และเกิดความผาสุก
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
2. ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของส านัก
การศึกษา

เพือ่ให้ครู ผู้ดูแลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
บุคลากรได้รับการ
เพิม่พูนความรู้และ
ประสบการณ์พัฒนา
ศักยภาพการจัดท า
แผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

ครูผู้ปฏิบัติงานแผนและนโยบาย
ของโรงเรียน ผู้ดูแลศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
 จ านวน 60 คน

80,000 80,000 80,000  จ านวนผู้เข้า
อบรม

มีแผนพัฒนาที่
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ น าสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

ส านัก
การศึกษา

งบประมาณเทศบาล 80,000       80,000       80,000       

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่3

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01 

2
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การพัฒนาคนให้มคุีณภาพชวีิตทีด่มีคุีณธรรม น าความรู้และเกิดความผาสุก
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
2. ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.3 แนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมให้สื่อสารได ้3 ภาษา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จ้างครูจ้างสอนรายวิชา เพือ่ให้ครู ผู้สอนมี
เพียงพอตรงตามสาระ
วิชาและส่งเสริม
ภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ

เพือ่จ้างบุคลากรเป็นครูอัตราจ้าง
 จ านวน 11 คน

563,200  จ านวนครู
อัตราจ้าง

นักเรียนในสังกัด
เทศบาล มี
ผลสัมฤทธิก์าร
เรียนทีดี่ขึ้น

ส านัก
การศึกษา

งบประมาณเทศบาล 563,200     -           -           

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่3

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01 

3
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างมลูค่าเพ่ิมทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรทีส่มดลุ
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างมลูค่าเพ่ิมทางการเกษตร
4. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนากายภาพเมอืง
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ตดิตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. และร้ัว ค.ส.ล. 
ซอยมาตุลี 26

เพือ่ให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง การจราจร 
และการขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 129 
ตารางเมตร และร้ัว ค.ส.ล. ยาว
ประมาณ 71.5 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

300,000  จ านวนความ
ยาวผิวจราจร
และร้ัว ค.ส.ล.

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัย
ในพืน้ทีม่ีการ
คมนาคมขนส่งทีดี่ 
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร

ส านักการช่าง

2 ปรับปรุงพืน้ ค.ส.ล. 
บริเวณกลุ่มอาคารโรง
ยิมเนเซียม 4,000 ทีน่ั่ง
 ภายในสนามกีฬากลาง
จังหวัดนครสวรรค์

เพือ่ให้มีพืน้ทีร่อบอาคาร
เรียบร้อยสวยงาม 
สะดวกแก่การบ ารุงรักษา

พืน้ทีป่ระมาณ 2,810 ตารางเมตร 760,000  จ านวนพืน้ที ่
ค.ส.ล.

มีพืน้ทีร่อบอาคาร
เรียบร้อยสวยงาม
จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้ และสะดวกแก่
การบ ารุงรักษา

ส านักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่3

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01 

4
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ.01 

3 ปรับปรุงพืน้ ค.ส.ล. 
บริเวณกลุ่มอาคารสนาม
เทนนิส ภายในสนาม
กีฬากลางจังหวัด
นครสวรรค์

เพือ่ให้มีพืน้ทีร่อบอาคาร
เรียบร้อยสวยงาม 
สะดวกแก่การบ ารุงรักษา

พืน้ทีป่ระมาณ 2,378 ตารางเมตร 650,000  จ านวนพืน้ที ่
ค.ส.ล.

มีพืน้ทีร่อบอาคาร
เรียบร้อยสวยงาม
จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้ และสะดวกแก่
การบ ารุงรักษา

ส านักการช่าง

4 ปรับปรุงพืน้ ค.ส.ล. 
บริเวณสนามแบดมินตัน 
(เดิม) ภายในสนามกีฬา
กลางจังหวัดนครสวรรค์

เพือ่ให้มีพืน้ทีร่อบอาคาร
เรียบร้อยสวยงาม 
สะดวกแก่การบ ารุงรักษา

พืน้ทีป่ระมาณ 1,703 ตารางเมตร 460,000  จ านวนพืน้ที ่
ค.ส.ล.

มีพืน้ทีร่อบอาคาร
เรียบร้อยสวยงาม
จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้ และสะดวกแก่
การบ ารุงรักษา

ส านักการช่าง

5 ปรับปรุงพืน้ ค.ส.ล. 
บริเวณหน้าสระว่ายน้ า 
ภายในสนามกีฬากลาง
จังหวัดนครสวรรค์

เพือ่ให้มีพืน้ทีร่อบอาคาร
เรียบร้อยสวยงาม 
สะดวกแก่การบ ารุงรักษา

พืน้ทีป่ระมาณ 1,819 ตารางเมตร 500,000  จ านวนพืน้ที ่
ค.ส.ล.

มีพืน้ทีร่อบอาคาร
เรียบร้อยสวยงาม
จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้ และสะดวกแก่
การบ ารุงรักษา

ส านักการช่าง

6 ปรับปรุงพืน้ ค.ส.ล. 
ขยายถนนด้านฝ่ังตรง
ข้ามสนามแบดมินตัน 
(เดิม) ภายในสนามกีฬา
กลางจังหวัดนครสวรรค์

เพือ่ให้มีพืน้ทีร่อบอาคาร
เรียบร้อยสวยงาม 
สะดวกแก่การบ ารุงรักษา

พืน้ทีป่ระมาณ 1,000 ตารางเมตร 270,000  จ านวนพืน้ที ่
ค.ส.ล.

มีพืน้ทีร่อบอาคาร
เรียบร้อยสวยงาม
จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้ และสะดวกแก่
การบ ารุงรักษา

ส านักการช่าง

งบประมาณเทศบาล 2,940,000   -           -           
5
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่8 การสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี
6. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดหาครุภัณฑ์ส านัก
ปลัดเทศบาล

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ ากว่า
 42,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง 1 
เคร่ือง (ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)

95,000  จ านวนเคร่ือง
ปรับอากาศที่
จัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

งานธุรการ
ส านัก
ปลัดเทศบาล

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ ากว่า
 34,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง 1 
เคร่ือง (ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)

88,000  จ านวนเคร่ือง
ปรับอากาศที่
จัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

งานทะเบียนฯ
ส านัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่3

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01 

6
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    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01 

2 จ้างเหมาบุคคลเพือ่
ปฏิบัติงานส ารวจ 
จัดเก็บและน าเข้าข้อมูล
เพือ่การวิเคราะห์และ
ประเมินผลผังเมืองรวม
เมืองนครสวรรค์

เพือ่เพิม่บุคลากรให้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

จ้างเหมาบุคคล จ านวน 7 อัตรา      280,000  จ านวน
บุคลากรทีจ่้าง
เหมา

สามารถ
ปฏิบัติงานทีไ่ด้รับ
มอบหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ส านักการช่าง

3 จัดหาครุภัณฑ์ส านักการ
ช่าง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 2 
เคร่ือง

       19,000  จ านวนเคร่ือง
ตัดหญ้าทีจ่ัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านักการช่าง

ปัม้น้ าบาดาล รวมอุปกรณ์ครบ
ชุด พร้อมติดต้ังใช้งาน 1 ตัว

       25,000  จ านวนปัม้น้ า
บาดาลทีจ่ัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านักการช่าง

เคร่ืองวัดค่าการดูดกลืนแสง 
(เคร่ืองสเปคโตรโฟโตมิเตอร์) 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 เคร่ือง

     270,000  จ านวน
เคร่ืองวัดค่า
ความดัน

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านักการช่าง

เคร่ืองวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(PH Meter) แบบต้ังโต๊ะ พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 1 ชุด

       45,000  จ านวน
เคร่ืองวัดค่า
ความเป็นกรด-
ด่าง

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านักการช่าง
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 8

    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01 

เคร่ืองพิมพ์พล็อตเตอร์ 1 เคร่ือง 
(พิมพ์แบบแปลน)

     100,000  จ านวน
เคร่ืองพิมพ์
พล็อตเตอร์ที่
จัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านักการช่าง

เรือไฟเบอร์กลาส ขนาดความ
ยาวไม่ต่ ากว่า 16 ฟุต ติด
เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 13 
แรงม้า 1 ล า

     180,000  จ านวนเรือไฟ
เบอร์กลาสที่
จัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านักการช่าง

4 ติดต้ังกันสาดโครงเหล็ก
หลังคาเมทัลชีทบริเวณ
อาคารจ าหน่ายอาหาร
ข้างตลาดสดเทศบาล

เพือ่ให้สามารถป้องกัน
แสงแดดและฝนส าหรับ
ผู้รับประทานอาหารใน
อาคารได้

กันสาดโครงหลังคาเมทัลชีท 
ขนาด 2.40 x 28.00 เมตร

       73,000  จ านวนความ
ยาวโครงกัน
สาดทีติ่ดต้ัง

ประชาชนทีเ่ข้าไป
รับประทานอาหาร
 มีความสะดวก 
ปลอดภัยจาก
แสงแดดและฝนที่
สาดเข้าไปในอาคาร

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

8



 9

    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01 

5 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนครุภัณฑ์ทาง
การศึกษาโรงเรียน
ท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอนและบริการนักเรียน
อย่างเพียงพอ

ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ 
(หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนทีสุ่ด
 ที ่มท 0893.3/ว492 ลว.6 มีค.
58) 7 ชุด

 4,032,000
(เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ
งบประมาณ 
พ.ศ. 2557)

 จ านวน
ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่
จัดซ้ือ

โรงเรียนมีครุภัณฑ์
เพียงพอและทัน
ต่อการใช้งาน ท า
ให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านัก
การศึกษา

6 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนครุภัณฑ์ทาง
การศึกษาโรงเรียน
ท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอนและบริการนักเรียน
อย่างเพียงพอ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊
(หนังสือกรมส่งเสริมฯ ที ่มท 
0893.3/ว322 ลว.16 กพ.58)   
5 ชุด (ท.1, ท.3,  ท.4, ท.5, ท.6)

 90,000
(เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ
งบประมาณ 
พ.ศ. 2557)

 จ านวน
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุค๊ทีจ่ัดซ้ือ

โรงเรียนมีครุภัณฑ์
เพียงพอและทัน
ต่อการใช้งาน ท า
ให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านัก
การศึกษา

7 ปรับปรุงอาคารฝึกซ้อม
กีฬายกน้ าหนัก (ติดกับ 
กกท. จังหวัดนครสวรรค์)

เพือ่ใช้เป็นสถานทีใ่น
การฝึกซ้อมกีฬายก
น้ าหนัก

ปรับปรุงห้องน้ า 8 ห้อง พร้อม
ติดกระจก หน้าต่าง พร้อม
เหล็กดัดในอาคารฝึกซ้อมและ
อื่น ๆ ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

     300,000  จ านวน
ห้องน้ าที่
ปรับปรุง

มีสถานทีฝึ่กซ้อมที่
ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อ
นักกีฬายกน้ าหนัก

ส านัก
การศึกษา

9



 10

    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01 

8 ปรับปรุงอาคารฝึกซ้อม
กีฬายกน้ าหนัก (ติดกับ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์)

เพือ่ใช้เป็นสถานทีใ่น
การฝึกซ้อมกีฬายก
น้ าหนัก

ปรับปรุงเปล่ียนโครงหลังคา, กั้น
ห้องพักครูผู้ฝึกสอน, ปรับปรุง
ห้องน้ าและอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

     900,000  จ านวนอาคาร
ฝึกซ้อม

มีสถานทีฝึ่กซ้อมที่
ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อ
นักกีฬายกน้ าหนัก

ส านัก
การศึกษา

9 ปรับปรุงระบบท่อ
เคร่ืองปรับอากาศใหญ่ 
ขนาด 300 ตัน แบบชิล
เลอร์

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การท างานของระบบ
ปรับอากาศ

ปรับปรุงระบบท่อ
เคร่ืองปรับอากาศใหญ่ ขนาด 
300 ตัน แบบชิลเลอร์ 2 ตัว 
ประจ าอาคารโรงยิม 4,000 ทีน่ั่ง
 สนามกีฬากลางจังหวัด
นครสวรรค์ ตามแบบแปลน
รายละเอียดเทศบาล

     990,000  จ านวนระบบ
ท่อเคร่ืองปรับ
อากาศ

สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านัก
การศึกษา

10 ทาสีพืน้สนามพร้อมตี
เส้นสนามเทนนิสภายใน
สนามกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์

เพือ่ทาสีพืน้สนามพร้อม
ตีเส้นสนามเทนนิสให้มี
มาตรฐานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย

ทาสีพืน้สนามพร้อมตีเส้นสนาม
เทนนิสด้วยสี PU พืน้ที ่2,376 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

     640,000  จ านวนพืน้ที่
ทาสี

มีสนามเทนนิสที่
ได้มาตรฐาน
ประชาชนสามารถ
ใช้บริการ และใช้
จัดการแข่งขันกีฬา
ต่างๆ ได้

ส านัก
การศึกษา
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    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01 

11 จัดหาครุภัณฑ์ส านัก
การศึกษา

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

พรมปูพืน้อย่างหนา 8 มม.ขนาด
 5.5 ม. X 8 ม. (44 ตร.ม.) 2 ผืน
 พร้อมติดต้ังและยางรอง (โรงยิม
 4,000 ทีน่ั่ง)

     170,000  จ านวนพรม
ทอปูพืน้ทีจ่ัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา

พรมปูพืน้อย่างหนา 8 มม. ขนาด
 3.6 ม. X 12.2 ม. (43.92 ตร.ม.)
 1 ผืน พร้อมติดต้ังและยางรอง 
(โรงยิม 4,000 ทีน่ั่ง)

       90,000  จ านวนพรม
ทอปูพืน้ทีจ่ัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา

พรมปูพืน้อย่างหนา 8 มม. ขนาด
 2 ม. X 8 ม. (16 ตร.ม.) 1 ผืน 
พร้อมติดต้ังและยางรอง 
(โรงยิม 4,000 ทีน่ั่ง)

       30,000  จ านวนพรม
ทอปูพืน้ทีจ่ัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา

พรมปูพืน้อย่างหนา 8 มม.ขนาด
 2.1 ม. X 8 ม. (16.8 ตร.ม.)     
 1 ผืน พร้อมติดต้ังและยางรอง 
(โรงยิม 4,000 ทีน่ั่ง)

       32,000  จ านวนพรม
ทอปูพืน้ทีจ่ัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา

พรมปูพืน้อย่างหนา 8 มม.ขนาด
 1.5 ม. X 3 ม. (4.5 ตร.ม.)      
  1 ผืน พร้อมติดต้ังและยางรอง
(โรงยิม 4,000 ทีน่ั่ง)

        8,400  จ านวนพรม
ทอปูพืน้ทีจ่ัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา
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    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01 

พรมปูพืน้อย่างหนา 8 มม.ขนาด
 6 ม. X 8.5 ม. (51 ตร.ม.) 1 ผืน
 พร้อมติดต้ังและยางรอง
(ห้องพิธีเปิดงานกีฬาสนาม
ฟุตบอล)

       95,000  จ านวนพรม
ทอปูพืน้ทีจ่ัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา

ผ้าม่าน Polyester 100 % 
ขนาดกว้าง 3.53 ม. X 1.7 ม. 
26 ช่อง ๆ ละ 5,500 บาท  
(โรงยิม 4,000 ทีน่ั่ง)

     143,000  จ านวน
ผ้าม่านทีจ่ัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา

ผ้าม่าน Polyester 100 % 
ขนาดกว้าง 3.53 ม. X 1.7 ม. 
34 ช่อง ๆ ละ 5,500 บาท  
(อาคารสนามฟุตบอล)

     187,000  จ านวน
ผ้าม่านทีจ่ัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา

12



 13

    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดต้ัง ขนาดไม่ต่ า
กว่า 18,000 บีทียู  3 เคร่ือง 
(มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
ส าหรับอัฒจันทร์กลางชั้นบน 
(ห้องเก็บของ 1 เคร่ือง / ห้อง
ไฟฟ้า 1 เคร่ือง/ ห้องเล็กขวาสุด
 1 เคร่ือง)

       69,000  จ านวนเคร่ือง
ปรับอากาศที่
จัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดต้ัง ขนาดไม่ต่ า
กว่า 30,000 บีทียู 4 เคร่ือง 
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
ส าหรับอัฒจันทร์กลางชั้นบน 
(ห้องปฎิบัติการเจ้าหน้าที ่2 
เคร่ือง/ ห้องชั้นบน 2 เคร่ือง)

     228,000  จ านวนเคร่ือง
ปรับอากาศที่
จัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา

13



 14

    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดต้ัง ขนาดไม่ต่ า
กว่า 36,000 บีทียู  4 เคร่ือง
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 
ส าหรับอัฒจันทร์กลางชั้นบน 
(ห้องส านักงาน 2 เคร่ือง/ ห้อง
ชั้นบน 2 เคร่ือง)

     268,000  จ านวนเคร่ือง
ปรับอากาศที่
จัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดต้ัง ขนาดไม่ต่ า
กว่า 36,000 บีทียู  6 เคร่ือง
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 
ส าหรับอัฒจันทร์กลางชั้นล่าง 
(ห้องผู้ส่ือข่าว 2 เคร่ือง/ ห้อง
รับรอง VIP  2 เคร่ือง/ ห้อง
สมาคมกีฬา 2 เคร่ือง)

     402,000  จ านวนเคร่ือง
ปรับอากาศที่
จัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา

14



 15

    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดต้ัง ขนาดไม่ต่ า
กว่า 36,000 บีทียู  2 เคร่ือง
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 
ส าหรับอาคารเอนกประสงค์ 
(ห้องพัก 2 เคร่ือง)

     134,000  จ านวนเคร่ือง
ปรับอากาศที่
จัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดต้ัง ขนาดไม่ต่ า
กว่า 36,000 บีทียู  4 เคร่ือง
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 
ส าหรับอัฒจันทร์โค้ง 
(ห้องพักนักกีฬา 4 เคร่ือง)

     268,000  จ านวนเคร่ือง
ปรับอากาศที่
จัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา
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    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดต้ัง ขนาดไม่ต่ า
กว่า 36,000 บีทียู  3 เคร่ือง
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 
ส าหรับโรงยิมฯ 4,000 ทีน่ั่ง
(ห้องเจ้าหน้าที ่1 เคร่ือง / ห้อง
กรรมการ 2 เคร่ือง)

     201,000  จ านวนเคร่ือง
ปรับอากาศที่
จัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) พร้อมติดต้ัง ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทียู  2 เคร่ือง
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 
ส าหรับอัฒจันทร์กลางชั้นล่าง

     190,000  จ านวนเคร่ือง
ปรับอากาศที่
จัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา
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    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดต้ัง ขนาดไม่ต่ า
กว่า 60,000 บีทียู  2 เคร่ือง 
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 
ส าหรับห้องพักนักฟุตบอล

     154,000  จ านวนเคร่ือง
ปรับอากาศที่
จัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดต้ัง ขนาดไม่ต่ า
กว่า 60,000 บีทียู  1 เคร่ือง 
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
ส าหรับโรงยิมฯ 4,000 ทีน่ั่ง 
(ห้องรับรอง)

       77,000  จ านวนเคร่ือง
ปรับอากาศที่
จัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา

ชุดรับแขก พร้อมโต๊ะกลาง หนัง 
PU 3 ชุด (โรงยิม 4,000 ทีน่ั่ง)

     126,000  จ านวนชุด
รับแขกทีจ่ัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านัก
การศึกษา
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    6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01 

12 จัดหาครุภัณฑ์ส านักการ
ประปา

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

 เคร่ืองสแกนบาร์โค๊ด (เคร่ือง
บันทึกหน่วยน้ าแบบมือถือ) 
พร้อมโปรแกรม 10 เคร่ือง

     524,300  จ านวนเคร่ือง
สแกนบาร์โค๊ด
ทีจ่ัดซ้ือ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ส านักการ
ประปา

งบประมาณเทศบาล 11,523,700 -           -           

18
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

2) ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
   2.1 แนวทำงพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพือ่สร้ำงสรรค์ให้ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

         1          50,000          1         50,000         1         50,000         3         150,000

   2.2 แนวทำงพัฒนำคุณภำพของครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำ          1          80,000          1         80,000         1         80,000         3         240,000
   2.3 แนวทำงพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมให้ส่ือสำรได้ 3 ภำษำ          1         563,200        -                  -          -                 -           1         563,200
   2.4 แนวทำงส่งเสริมและพัฒนำกีฬำ นันทนำกำร กิจกรรมเด็กเยำวชน และ
ประชำชน

       -                  -                  -          -                 -          -                  -   

   2.5 แนวทำงกำรอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่องเทีย่ว ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น กำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและควำมเป็น
ไทย

       -                  -          -                  -          -                 -          -                  -   

รวม         3        693,200         2       130,000         2      130,000         7        953,200

ส่วนที ่5  บัญชโีครงการพัฒนา
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศำสตร์
รวม 3 ปีปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่3

ผ.03 

19



20

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

ส่วนที ่5  บัญชโีครงการพัฒนา
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศำสตร์
รวม 3 ปีปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่3

ผ.03 

4) ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
   4.1 แนวทำงพัฒนำระบบคมนำคม กำรจรำจรและขนส่ง ติดต้ังระบบไฟฟ้ำ
สำธำรณะ

         6      2,940,000        -                  -          -                 -           6      2,940,000

   4.2 แนวทำงปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนำแหล่งท่องเทีย่ว พืน้ทีน่ันทนำกำร และ
สวนสำธำรณะ

       -                  -          -                  -          -                 -          -                  -   

   4.3 แนวทำงปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภำพ กำรขยำยระบบผลิต และจ ำหน่ำย
น้ ำประปำ พร้อมพัฒนำคุณภำพน้ ำประปำ

       -                  -          -                  -          -                 -          -                  -   

   4.4 แนวทำงปรับปรุง และเพิม่ประสิทธิภำพระบบระบำยน้ ำ ระบบป้องกันน้ ำท่วม
 / และแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม

       -                  -          -                  -          -                 -          -                  -   

รวม         6     2,940,000        -                 -         -                -           6     2,940,000
6) ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
   6.1 แนวทำงส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล        -                  -          -                  -          -                 -          -                  -   
   6.2 แนวทำงพัฒนำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพ        -                  -          -                  -          -                 -          -                  -   
   6.3 แนวทำงส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรกำรบริหำร ให้มีประสิทธิภำพและได้
มำตรฐำน

       12     11,523,700        -                  -          -                 -         12     11,523,700

รวม 12         11,523,700        -                 -         -                -   12         11,523,700
รวมงบเทศบาล 21         15,156,900 2              130,000 2             130,000 25         15,416,900
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