
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอเมืองเพีย  จังหวัดขอนแกน 

~ 109 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการสนับสนุน สงเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตทองถ่ิน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

204 โครงการจัดตั้งศนูยกลาง
การแกไขปญหาการ
รองเรียน รองทุกข 

เพ่ือใหบริการรับแจง
ขอมูลขาวสารของ
ชุมชน และรับแจง
เรื่องราวรองทุกข เพ่ือ
สามารถแกปญหาของ
ชุมชนและสังคม 

ใหบริการรับแจง
ขอมูลขาวสาร
ของชุมชน และ
รับแจงเรื่องราว
รองทุกข จาก
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี หมูท่ี 1-
14 

 10,000.- 
 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

จัดต้ัง
ศูนยกลางการ
แกไขปญหา
การรองเรียน 
รองทุกข 

สามารถใหบริการ
และชวยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  

สํานักปลัด
ฯ 

205 โครงการประชาสัมพันธ
แหลงทองเท่ียวในเขต
องคการบริหารสวนตําบล
เมืองเพีย 

เพ่ือประชาสัมพันธ
แหลงทองเท่ียวในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเพีย 

พ้ืนท่ี อบต.
เมืองเพียและ
พ้ืนท่ีใกลเคียง 

- 10,000.- 
 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

 อบต. มี

ประสิทธิภาพ

ในการ

ปฏิบัติงาน สูง

รอยละ ๖๐ ขึ้น

ไป 

 อบต. มีศักยภาพ

และการปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

สํานัก 
งานปลัด 

 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอเมืองเพีย  จังหวัดขอนแกน 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการสนับสนุน สงเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตทองถิ่น 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

206 โครงการ “อบต.สัญจร” เพ่ือบริการประชาชน
ในเชิงรุก ประชาชนมี
ความรูเกี่ยวกับทองถิ่น
มากขึ้น 

ประชาชนในเขต 
อบต เมืองเพีย 

 15,000.- 
 

15,000.- 
 

15,000.- 
 

15,000.- 
 

ประชาชน รอย
ละ ๗๐ไดรับ
ความสะดวกใน
การใหบริการ
มากขึ้น 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรับบริการอยาง
ท่ัวถึง 

สํานักปลัด
ฯ 

สวนการ
คลัง 

สวนโยธา 
207 โครงการจัดทํา

แผนพัฒนาประจําป 
เพ่ือใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและ
กําหนดแผนความ
ตองการของชุมชน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ี อบต.เมือง
เพีย 

 15,000.- 
 

15,000.- 15,000.- 15,000.- ตลอดปแผน
ยุทธศาสตร 

ประชาธิปไตย
ประชาชนมีสวน
รวมในการแสดง
ความคิดเห็น 

สํานักปลัด
ฯ 

208 จัดใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการตรวจสอบ
การดําเนินการตาม
โครงการตาง ๆ เชน การ
รวมเปนคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจาง,โครงการ
อบรมคณะกรรมการ
ตรวจการจาง 

การบริหารงานมีความ
โปรงใส และเปนไป
ตามระเบียบสามารถ
ตรวจสอบไดทุก
ขั้นตอน 

ประชาคม
หมูบานหมูท่ี 1- 
14 

 20,000 
 

20,000.- 
 

20,000.- 
 

20,000.- 
 

รอยละของ
ผูเขารวม
ประชาคม 

การบริหารงานมี
ความโปรงใส และ
เปนไปตาม
ระเบียบสามารถ
ตรวจสอบไดทุก
ขั้นตอน 

สํานักปลัด
ฯ 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอเมืองเพีย  จังหวัดขอนแกน 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการสนับสนุน สงเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตทองถ่ิน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

209 การดําเนินการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นและ
ผูบริหารทองถิ่น กรณี
ครบวาระหรือเลือกต้ัง
ซอม 

เพ่ือจัดการเลือกต้ัง
ผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น 

ประชาชนในเขต
อบต เมืองเพีย 

 50,000 50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

ประชาชน รอย
ละ ๗๐ ขึ้นไป 
มาใชสิทธิ
เลือกตั้ง 

ประชาชนไดมีสวน
รวมในการเลือกต้ัง 

สํานักปลัด
ฯ 

210 โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

 - เพ่ือประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
- เพ่ือศึกษาความ
สมดุลในการจัดทํา
งบประมาณและความ
ตองการของประชาชน 

จัดทําการ
ประเมินผล
แผนงาน/
โครงการ ของ 
อบต. เมืองเพีย 

 10,000.- 10,000.- 
 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการ 

 - ทราบถึงแนว
ทางการดําเนินงาน 
- นําผลท่ีไดจาก
การศึกษาเพ่ือ
นําไปพัฒนา
ทองถิ่น 

สํานักปลัด
ฯ 

211 สนับสนุนศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซ้ือหรือจัด
จางของ อปท.อําเภอบาน
ไผ 

 - เพ่ือใหผูบริหารและ
ขาราชการสวนทองถิ่น
ไดรับความสะดวกใน
การฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดซ้ือจัดจาง 

ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการ
จัดซ้ือจัดจาง
ของ อปท.
อําเภอบานไผ 

 29,000.- 
 

29,000.- 
 

29,000.- 
 

29,000.- 
 

รอยละ 60 ขึ้น
ไป 
อบต.เมืองเพีย
มีประสิทธิภาพ
ในการ
ปฎิบัติงาน 

ประชาชน 
หนวยงานราชการ
เอกชนท่ีสนใจ 
ไดรับทราบการ
เผยแพรขาวสาร 

สํานักปลัด
ฯ 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอเมืองเพีย  จังหวัดขอนแกน 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการสนับสนุน สงเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตทองถ่ิน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

212 โครงการปรับปรงุขอมูล
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

เพ่ือใหมีการบริหาร
จัดการดานการจดัเก็บ
ภาษีอยางเปนระบบ 

 - ไดจุดพิกัด
ท่ีต้ังสถาน
ประกอบการ 
การคาปลีก และ
อ่ืนๆ 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อบต.เมืองเพีย
มีประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน สูง
รอยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

อบต.เมืองเพียมี
รายไดในการ
พัฒนาเทศบาล
และชุมชนบุคลากร
มีศักยภาพรองรับ
การปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด
ฯ 

213 พัฒนาระบบการจัดเก็บ
รายได โดยการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธการจัดเก็บ
ภาษีใหมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือพัฒนาระบบดเก็บ
รายไดใหเพ่ิมขึ้น 

มีระบบการ
จัดเก็บภาษีท่ี
ทันสมัย รวดเร็ว 

 100,000.- 100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

อบต.เมืองเพีย
มีประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน  

อบต.เมืองเพียมี
รายไดในการ
พัฒนาเทศบาล 

สํานักปลัด
ฯ 

214 โครงการอบรมบุคลากร
ในการบริหารจัดการ
ทางดานการเงิน การคลัง
และงบประมาณ 

มีบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถในการ
บริหารจัดการทางดาน
การเงิน การคลังและ
งบประมาณ 

พนักงานสวน
ตําบล และ
ลูกจางสงักัด  
อบต.เมืองเพีย 

 50,000.- 50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

มี ผลการ
ปฏิบัติงาน  
รอยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

อบต.เมืองเพียมี
รายไดในการ
พัฒนาเทศบาล
และชุมชน 
 

สํานักปลัด
ฯ 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอเมืองเพีย  จังหวัดขอนแกน 

~ 113 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการสนับสนุน สงเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตทองถ่ิน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

215 โครงการคลองสวยน้ําใส เพ่ือภูมิทัศนท่ีสวยงาม ภายในพ้ืนท่ี
ตําบลเมืองเพีย 
ท้ัง 14 หมู 

 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของ
ประขาขนท่ีมี
สวนรวม 

เพ่ือภูมิทัศนท่ี
สวยงาม 

กองชาง 

216 คาใชจายในการจัดงานรัฐ
พิธีตางๆ 

เพ่ือใหประชาชน 
เยาวชนในพ้ืนท่ีมีสวน
รวมในการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ 

พ้ืนท่ี จํานวน
ท้ังหมด 14 
หมูบาน 

 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละของ
ผูเขารวมพิธี
เฉลิมพระ
เกียรติ 

ประชาชนทุกภาค
สวนไดรวมกัน
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวัวภูมิ
พลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร และ
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระ
เจาอยูหัวรัชกาลท่ี 
๑๐  

สํานักปลัด
ฯ 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอเมืองเพีย  จังหวัดขอนแกน 
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ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการสนับสนุน สงเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตทองถ่ิน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

217 โครงการอุดหนุนศูนย
ขอมูลขาวสาร อําเภอ
บานไผ 

เพ่ือใหหนวยงานตาง 
ๆ มีงบประมาณในการ
ดําเนินงานและเพ่ือ
เปนการบูรณาการงาน
กับหนวยงานอ่ืน ๆ ใน
พ้ืนท่ี 

อุดหนุน
หนวยงานอ่ืน 
เพ่ือดําเนิน
กิจกรรม
ทางดานตาง 

 200,000 200,000 200,000 200,000 มีความรูดาน
อุดหนุน
หนวยงานอ่ืน 

เพ่ือใหหนวยงาน
ตาง ๆ มี
งบประมาณในการ
ดําเนินงานและเพ่ือ
เปนการบูรณาการ
งานกับหนวยงาน
อ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี 

อําเภอ
บานไผ 

218 โครงการธนาคารขยะ เพ่ือใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดการ
ขยะ 

ภายในตําบล
เมืองเพีย หมูท่ี 
1 - 14 

 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
ประขาขนท่ีมี
สวนรวม 

เพ่ือใหประชาชนมี
สวนรวมในการ
จัดการขยะ 

สํานักปลัด 

219 โครงการอบรมขาราชการ
พนักงานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสมรถนะในงาน
ทํางานและคุณธรรม 
จริยธรรม บุคลากร
ทองถ่ิน อบต.เมืองเพีย 

เพ่ือใหประชาชนมี
สวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพสมรถนะใน
การทํางาน 

ภายในตําบล
เมืองเพีย หมูท่ี 
1 - 14 

 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
ประขาขนท่ีมี
สวนรวม 

เพ่ือใหประชาชนมี
สวนรวม 

สํานักปลัด 
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ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการสนับสนุน สงเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตทองถ่ิน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

220 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน
และรักษาความสะอาด 

เพ่ือรักษาความสะอาด
ใหนาอยูในตําบล 

ภายในตําบล
เมืองเพียท้ัง 14 
หมู 

 140,000 140,000 140,000 140,000 รอยละของ
ประขาขนท่ีมี
สวนรวม 

เพ่ือรักษาความ
สะอาดใหนาอยูใน
ตําบล 

สํานักปลัด 

221 โครงการปรับปรงุขอมูล
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

เพ่ือใหมีการบริหาร
จัดการดานการจดัเก็บ
ภาษีอยางเปนระบบ 

 - ไดจุดพิกัด
ท่ีต้ังสถาน
ประกอบการ 
การคาปลีก และ
อ่ืนๆ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อบต.เมืองเพีย
มีประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน สูง
รอยละ ๖๐ ขึ้น
ไป 

อบต.เมืองเพียมี
รายไดในการ
พัฒนาเทศบาล
และชุมชนบุคลากร
มีศักยภาพรองรับ
การปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด
ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการสนับสนุน สงเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตทองถ่ิน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

222 โครงการฝกอบรมและ
ทั ศ นศึ กษ า ดู ง า นขอ ง 
คณะผูบ ริหาร สมาชิก
สภาฯ  พนั ก ง าน  และ
ลูกจาง 
 
 
 
 
 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูของ 
คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน  
ลูกจาง  พนักงานจางเ 
ผูนํา กรรมการชุมชน 
อสม.และประชาชนใน
เขต อบต เมืองเพีย
และเพ่ือสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

๑ครั้ง/ป คณะ
ผูบริหาร สมาชิก
สภาพนักงาน 
ลูกจาง พนักงาน
จาง ผูนํา
กรรมการชุมชน 
อสม.และ
ประชาชนในเขต
เมืองเพีย 

250,000. 
 
 
 
 
 

250,000.- 
 
 
 
 
 

250,000.- 
 

250,000.- 
 
 
 
 
 

ประชาชนมี
ความรูและ
นํ า ไ ป ใ ช
ประโยชนได 
 
 
 
 
 

ผู เ ข า ร ว ม
โ ค ร ง ก า ร มี
ความ รู ค ว าม
เ ข า ใ จ ใ น
บทบาทหนาท่ี
แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบมาก
ขึ้น 
 
 
 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ของ 

คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 

พนักงาน  ลูกจาง  
พนักงานจางเ ผูนํา 
กรรมการชุมชน 

อสม.และ
ประชาชนในเขต 

อบต เมืองเพียและ
เพ่ือสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 
 
 

 
สํานักปลัด

ฯ 
 
 
 
 

รวม         

 


	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ

