
   

 

แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

                                                                   เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย  อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  7  การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่  3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 
          1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด  
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1. โครงการอบรมประชุมช้ีแจง 
ท าความเข้าใจเพื่อสร้าง
ทรรศนคติทีด่ีงามในการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท ์

เพือ่สร้าง
จิตส านึกในการ
รักชาติ ต่อต้าน
การทุจริต 

ต าบลหนอง
สาหร่าย        

20,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

เกิดความเป็น
ประชาธิปไตยใน
สังคม เกิดความสงบ
สุข 

ส านักปลดั 

2 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพใน
การให้บริการแก่
ประชาชนอย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

เทศบาลต าบล
หนองสาหร่าย 

50,000 - - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนไดร้ับ
บริการที่มี
ประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
ชุมชน ,กลุ่มเยาวชน, องค์กร
ในชุมชน ฯลฯ 

เพื่อให้ผู้น าชุมชน
ได้รับความรู้ทัน
ต่อเหตุการณ ์

ต าบลหนอง
สาหร่าย        

20,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้
และน ามาใช้
ประโยชน ์

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด  
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

4. โครงการจดัซื้อเครื่องขยาย
เสียงและซ่อมแซมให้ใช้การได้
ดีขึ้น 

เพื่อใช้ในการ
ประชาสมัพันธ์
หรือแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร 

หมู่ที่ 1 บ้านสระ 
ลุมพุก และท าการ
ซ่อมแซมทั้งต าบล 

200,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

ส านักปลดั 

 รวม 4 โครงการ   290,000        
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

                                                                   เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย  อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  7  การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่  3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 
          1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด  
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1. โครงการก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพเิศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ฯลฯ  

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน
ผู้ปฎิบัตริาชการ
อันเป็นประโยชน์
แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล
หนองสาหร่าย        

925,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

เพื่อเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

2 โครงการอบรมสมัมนาของ
เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย  

เพื่อเป็นการ
แลกเปลีย่น
เรียนรูซ้ึ่งกันและ
กัน 

เทศบาลต าบล
หนองสาหร่าย 

250,000 - - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อเป็นการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ซึ่ง
กันและกัน 

ส านักปลดั 

 รวม 2 โครงการ   1,175,000 - - - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

                                                                   เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย  อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 
          1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด  
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1. โครงการเทดิพระเกียรติสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช 

เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกยีรตฯิ 

อุดหนุนให้กับ
ส านักงาน
จังหวัด
กาญจนบุรีและ
กีฬาจังหวัด
กาญจนบุรี 
ส านักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด
กาญจนบุร ี

40,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

เป็นการ
เทิดพระเกยีรตฯิ 

ส านักปลดั 

 รวม 1 โครงการ   40,000 - - - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

                                                                   เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย  อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 
          1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด  
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1. โครงการอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (จัดซื้อ 
จัดจ้าง) 

เพื่ออุดหนุนให้กับ
ศูนย์ข้อมูลจดัซื้อจัด
จ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 

เทศบาลต าบล
ดอนเจดีย์        

40,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

เพื่ออุดหนุนให้กับ
ศูนย์ข้อมูลจดัซื้อจัด
จ้าง 

ส านักปลดั 

 รวม 1 โครงการ   40,000 - - - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

                                                                   เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย  อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม 
     2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมศลิปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
          1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด  
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิ 
และศาลเจ้าที่ บรเิวณ
ส านักงานเทศบาลต าบล 
หนองสาหร่าย 

เพื่อเป็นการ
บ ารุงรักษาจารตี
ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น 

ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3.20 
เมตร สูง 0.60 
เมตร พร้อมติดตั้ง
รั้วสแตนเลส  
แบบคล้องโซ่ 
สแตนเลส พร้อม
หัวกลึงสแตนเลส  
จ านวน 6 ชุด 
(ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ทาง
เทศบาลก าหนด) 

72,000          -        -           - - สร้างศาล
พระภูมิ

พร้อมศาล
เจ้าที่ 

เป็นที่ยึดเหนีย่วทาง
จิตใจของผู้บริหาร
และพนักงานเทศบาล 

ส านักปลดั 

 รวม 1 โครงการ   72,000          -        -           - -    

 



   

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

                                                                   เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย  อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข  สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 
          1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด  
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริม สนับสนุนรัฐ
พิธี ราชพิธี  วันส าคัญของชาติ 

เพื่อมุ่งเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ประชาชนในต าบล
หนองสาหร่าย       
คณะผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง
เทศบาล 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชน คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
ลูกจ้างเทศบาล ได้
แสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 

2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร
ท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างเทศบาลต าบล
หนองสาหร่าย ประจ าป ี

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและ
พัฒนาความรู้
ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง
เทศบาล 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง
เทศบาล 

500,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวน
โครงการ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานและลูกจ้าง
เทศบาล มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
พัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น 

ส านักปลดั 
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-8- 

 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด  
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

3. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาล
ต าบลหนองสาหร่าย 

เพื่อพัฒนาให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
และลูกจ้างเทศบาล    
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี
และระเบียบกฏหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างของ
เทศบาล 

- 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
โครงการ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างเทศบาล มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าท่ี
ของ อปท. และ
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องมากขึ้น 

ส านักปลดั 

4. โครงการส่งเสริม และสนับสนุน
การเลือกตั้ง 

เพื่อส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง 

ประชาชนในต าบล
หนองสาหร่าย 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนได้ทราบ
ถึงสิทธิและหน้าท่ี
และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการ
เลือกตั้งมากยิ่งขึ้น 

ส านักปลดั 

5. โครงการอบรมเสริมสรา้งองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

เพื่อเป็นการปลูก
จิตส านึกการต่อต้าน
การทุจริต 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและ 
พนักงานจ้าง
เทศบาล 

15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างเทศบาล  เกิด
จิตส านึกท่ีดีในการ
ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติปฏิบตัิ
ตนตามอ านาจ
หน้าท่ีให้เกิด
ประโยชนส์ุขแก่
ประชาชน 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด  
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

 2563
(บาท) 

 2564
(บาท) 

 2565
(บาท) 

6. โครงการก าหนด
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าปี 
ส าหรับพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจ าป ี

เพื่อเสรมิสร้างขวัญ
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับ
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง 

 

พนักงานและ
ลูกจ้างเทศบาล
ต าบลหนอง
สาหร่าย 

500,000 500,000 
300,000 

 
 

500,000 
300,000 

 

500,000 
300,000 

 

500,000 
300,000 

 

จ านวน
โครงการ 

 พนักงานและลูกจ้าง      
มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านัก
ปลัด/คลัง 

7. โครงการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มตี่อ
การให้บริการของเทศบาล
ต าบลหนองสาหร่าย 

เพื่อศึกษาปัญหา
และข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ของ
ผู้รับบริการที่มตี่อ
การให้บริการของ
เทศบาลต าบล      
หนองสาหร่าย 

ประชาชนท่ีมา
รับบริการ 

20,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน   
ผู้มารบั
บริการ 

ท าให้ทราบถึงปัญหา
และข้อเสนอแนะต่างๆ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนพัฒนา การ
ให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพและสรา้ง
ความพึงพอใจให้เกิดแก่
ผู้มาใช้บริการในครั้ง
ต่อไป 

ส านักปลดั 

 รวม 7  โครงการ   1,035,000 1,545,000 1,545,000 1,545,000 1,545,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย  อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุร ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

 2563
(บาท) 

 2564
(บาท) 

 2565
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  
  
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ิน  
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติแต่ 
ไม่รวมถึงการบ ารุงและ
ซ่อมแซมโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 

- 200,000 
50,000 

200,000 
50,000 

200,000 
50,000 

200,000 
50,000 

จ านวน
โครงการด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานท่ีมี
การ
ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

เทศบาล ส านักปลดั/
คลัง 

2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภณัฑ์
ขนาดใหญ่เช่น 
เครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ  
ซึ่งไม่รวมถึงค่าบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภณัฑ์
ขนาดใหญ่เช่น 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ  
ซึ่งไม่รวมถึงค่าบ ารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง  

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
โครงการด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานท่ีมี
การ
ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

เทศบาล ส านักปลดั 

      รวม  ๒  โครงการ   - 3๕0,000 3๕0,000 3๕0,000 3๕0,000    
 
 


