
  แบบ  ผ. ๐๒
                                                                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                                                                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒  พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

  ๒.๑ แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์  - เพ่ือพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมี ส านักปลัด

ฑ มฯษเด็กเล็กบ้านทุ่งหลวงพัฒนาของศูนย์ให้มีความพร้อนในการจัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหลวง ท่ีได้มาตรฐาน ความพร้อมได้มาตรฐาน
กิจกรรมต่างๆ พัฒนา มีภูมิทัศน์ท่ีน่าอยู่ น่าเรียนรู้

๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด - เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด ๒๐,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๑.ศูนย์พัฒนาเด็ก เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการ ศพด. บ้านทุ่งหลวง
การเรียนการสอน การเรียนรู้และเตรียมความพร้อม การเรียนการสอนในศูนย์พัฒนา เล็กท่ีได้มาตรฐาน ท่ีดีข้ึนตามวัย พัฒนา

ให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ในเขตพ้ืนท่ี อบต.ดอนศรีชุม

๓ โครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก  - เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด ๒๐,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๑.ศูนย์พัฒนาเด็ก เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการ ศพด. บ้านทุ่งหลวง
ปฐมวัย(๓–๕ ปี) ในศูนย์พัฒนา การเรียนรู้และเตรียมความพร้อม การเรียนการสอนในศูนย์พัฒนา เล็กท่ีได้มาตรฐาน ท่ีดีข้ึนตามวัย พัฒนา
เด็กเล็ก(ศพด.) ให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ในเขตพ้ืนท่ี อบต.ดอนศรีชุม

๔ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอา - เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพอนามัยท่ีดี สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ ๒๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของเด็กท่ี เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการ ศพด. บ้านทุ่งหลวง
หารกลางวันส าหรับเด็กก่อนวัย ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนและเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมโครงการ ท่ีดีข้ึนตามวัย พัฒนา
เรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) นักเรียน เขต อบต.ดอนศรีชุม ๒.ร้อยละของเด็กท่ีมี ศพด. วัดบ้านทุ่ง

พัฒนาการตามวัย

                                                                                                                                      แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์

ท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



  แบบ  ผ. ๐๒

ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอา - เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่ ๓๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของเด็กท่ี เด็กเล็กก่อนวัยเรียนและเด็กนัก ศพด. วัดบ้านทุ่ง

หารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก การเรียนรู้ให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมโครงการ เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้เป็นศพด. บ้านทุ่งหลวง
ก่อนวัยเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) - เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพอนามัยท่ีดี เขต อบต.ดอนศรีชุม ๒.ร้อยละของเด็กท่ีมีไปในทางท่ีดี และมีสุขภาพอนา โรงเรียนบ้าน

ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน พัฒนาการตามวัย มัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ทุ่งหลวง

๖ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอา - เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๑.ร้อยละของเด็กท่ี เด็กวัยเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้าน
หารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน การเรียนรู้ให้แก่เด็กวัยเรียน เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง เข้าร่วมโครงการ เป็นไปในทางท่ีดี และมีสุขภาพ ทุ่งหลวง
(โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง)  - เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพอนามัยท่ีดี ๒.ร้อยละของเด็กท่ีมีอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง

ให้แก่เด็กวัยเรียน พัฒนาการตามวัย
 

๗ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอา - เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของเด็กท่ี เด็กวัยเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้าน
หารเสริม (นม) ให้แก่เด็กวัยเรียนการเรียนรู้ให้แก่เด็กวัยเรียน เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง เข้าร่วมโครงการ เป็นไปในทางท่ีดี และมีสุขภาพ ทุ่งหลวง
(โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง)  - เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพอนามัยท่ีดี ๒.ร้อยละของเด็กท่ีมีอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง

ให้แก่เด็กวัยเรียน พัฒนาการตามวัย

๘ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก สร้างสนามเด็กเล่น (ฐานท่ี ๓ ค่าย ๕๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของเด็กท่ี เด็กปฐมวัยในองค์การบริหารส่วนศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยท้องถ่ินไทย ผ่านการเล่น ปฐมวัยในองค์การบริหารส่วนต าบลกล SPIDER MAN) ณ.ศูนย์พัฒนา เข้าร่วมโครงการ ต าบลดอนศรีชุมมีพัฒนาการสมเล็กบ้านทุ่งหลวง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดอนศรีชุม มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามเด็กเล็กบ้านทุ่งหลวงพัฒนา ๒.ร้อยละของเด็กท่ีมีบูรณ์ตามวัย ครบท้ัง ๔ ด้าน พัฒนา
(ฐานท่ี ๓ ค่ายกล SPIDER MAN)วัย ครบท้ัง ๔ ด้าน ผ่านการเล่น จ านวน ๑ ฐาน พัฒนาการตามวัย  ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างส านักปลัด

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ปัญญา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์

ท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



  แบบ  ผ. ๐๒

ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๙ โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน - เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิมประส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑.จ านวนผู้เข้าร่วม พนักงานครู อบต.และบุคลากร ส านักปลัด

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักครู อบต.และบุคลากรทางการศึก โครงการ  มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติ
งานครู อบต.และบุคลากรทางการ ษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการ ๒.ร้อยละ ความพึง งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พอใจของผู้เข้าร่วม

พนักงานครู อบต.และบุคลากร โครงการ
ทางการศึกษาจ านวน  ๓ ราย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์

ท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



  แบบ  ผ. ๐๒

  ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  - เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไข ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของจ านวนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา ส านักปลัด

โรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งคอฟอกให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ปัญหาโรคคอฟอกให้กับประชา หมู่บ้านท่ีเข้าร่วม โรคขาดสารไอโอดีนของประชา ชมรม อสม.
และย่ังยืน ชนในพ้ืนท่ี โครงการ ชนในพ้ืนท่ีได้อย่างเข้มแข็งและ

จ านวน ๖ หมู่บ้าน ๒.ร้อยละ ของระดับย่ังยืน
ความพึงพอใจของผู้
เข้าร่วมโครงการ

๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด า  - เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่ ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน ๑๐๐,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๑.ร้อยละของจ านวนเด็ก เยาวชน และประชาชนมี กองทุนหลักประ
เนินงานกองทุนหลักประกัน เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพ้ืนท่ีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการ สุขภาพอนามัยท่ีดีสมบูรณ์ กันสุขภาพระ
สุขภาพระดับท้องถ่ิน (สปสช.) ระดับท้องถ่ิน(สปสช) ๒.ร้อยละ ของระดับแข็งแรง ดับท้องถ่ิน
 - กิจกรรมออกก าลังกาย จ านวน  ๑  กองทุน ความพึงพอใจของ
 - เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม.,อช. ผู้เข้าร่วมโครงการ
 - ลดกลุ่มเส่ียงในผู้ป่วยเร้ือรัง
 - สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ

๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  - ลดอัตราการเกิดโรคติดต่อท่ีน า จัดกิจกรรมเก่ียวกับการควบคุม ๕๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของจ านวนอัตราการเกิดโรคติดต่อหรือ ส านักปลัด,
โรคต่าง ๆ(จัดซ้ือน้ ายา วัคซีนและโดยแมลงและโรคภัยอ่ืน ๆ ป้องกันและบรรเทาโรคต่าง ๆ ผู้ป่วยโดยโรคต่าง โๆรคภัยอ่ืนๆ ลดลง หน่วยควบคุม
สารเคมีต่างๆ รวมถึงสนับสนุน ภายในเขต อบต. ดอนศรีชุม ลดลง โรคติดต่อ,
การจัดจัดกิจกรรมเก่ียวกับการ โดยเฉล่ีย ๓  คร้ังต่อปี ๒.ร้อยละ ของระดับ โรงพยาบาล
รณรงค์ป้องกัน บรรเทา ความพึงพอใจของ ดอกค าใต้
และควบคุม โรคต่าง ๆ ) ประชาชนในพ้ืนท่ี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์

ท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



  แบบ  ผ. ๐๒

ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด  - เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สุนัข ส ารวจข้ึนทะเบียนและฉีดซีน ๒๐,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๑.ร้อยละของจ านวนประชาชนมีความตระหนักใน ส านักปลัด,

ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ และแมวท่ีได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษประชากรสุนัขและแมวในเขตพ้ืน สุนัขและแมวท่ีมีการเร่ืองของอันตรายท่ีเกิดจากโรค หน่วยควบคุม
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ สุนัขบ้า ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล ข้ึนทะเบียนและฉีดวัคพิษสุนัขบ้า และให้ความร่วมมือ โรคติดต่อ,
พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ - เพ่ือสร้างพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัข จ านวน ๖ หมู่บ้าน ซีน

ในการข้ึนทะเบียนและฉีด
วัคซีน โรงพยาบาล

วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี บ้าท่ีมีประสิทธิภาพ สุนักและแมว ดอกค าใต้
 - เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีจะ
ไม่ให้คนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรค
พิษสุนัขบ้าอย่างย่ังยืน

๕ โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน - เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตาม สนับสนุนการจัดกิจกรรม ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑.จ านวนโครงการท่ีประชาชน ในพ้ืนท่ีมีคุณภาพ งานพัฒนาชุมชน
ตามแนวทางพระราชด าริด้าน แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน ตามโครงการพระราชด าริด้าน มีการด าเนินงาน ชีวิตจากการด าเนินงานตามแนว ส านักปลัด
สาธารณสุข สาธารณสุขท้ัง ๖ หมู่บ้าน ในเขต สาธารรสุข ของคณะกรรมการหมู่ ๒.ร้อยละ ของระดับทางโครงการพระราชด าริด้าน

พ้ืนท่ี บ้านในเขตพ้ืนท่ี อบต.ดอนศรีชุม ความพึงพอใจของ สาธารณสุข
 - เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพท่ีดีจ านวน ๖ หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมโครงการ
สมบูรณ์แข็งแรง

๖ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข - เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไข ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของจ า สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา ส านักปลัด
ปัญหาโรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออกให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีปัญหาโรคไข้เลือดออกให้กับประ นวนหมู่บ้านท่ีเข้า โรคไข้เลือดออกของประชาชน ชมรม อสม.

ชาชนในพ้ืนท่ี ร่วมโครงการ ในพ้ืนท่ีได้อย่างเข้มแข็งและ
จ านวน ๖ หมู่บ้าน ๒.ร้อยละ ของระดับย่ังยืน

ความพึงพอใจของผู้
เข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์

ท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



  แบบ  ผ. ๐๒

  ๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน

ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและ เพ่ือให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีแผนชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท า ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑.จ านวนแผนชุมชนท าให้เกิดการเรียนรู้การจัดท า ส านักปลัด

สนับสนุนการจัดท า ทบทวน ชนมีการวางแผน และมีแผนเป็น แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และ ในเขตพ้ืนท่ี อบต. แผน และได้มีการจัดท า ปรับ
 แผนหมู่บ้าน/ชุมชน เคร่ืองมือในการพัฒนาด้วยชุมชนเองแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดอนศรีชุม ปรุงทบทวนแผนหมู่บ้าน/ชุม

เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระ ๒.แผนหมู่บ้าน/ชุม ชนท่ีได้มาตรฐาน
หว่างแผนชุมชนกับแผนพัฒนา อบต. ชนท่ีได้มาตรฐาน
โดยน าโครงการท่ีเกินศักยภาพของ
หมู่บ้าน/ชุมชนมาเช่ือมโยงบรรจุไว้
ในแผนของ อบต.

๒ โครงการจัดท า/ทบทวนแผน  - เพ่ือจัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาท้องจัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาท้อง ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละ ของแผน  แผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีมีประ ส านักปลัด
พัฒนาท้องถ่ิน ถ่ินสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ถ่ินสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) งานโครงการท่ีน าไป สิทธิภาพ สามาถรน าไปสู่การ

จัดท างบประมาณ  พัฒนาพ้ืนท่ีได้จริง
รายจ่าย
๒.ร้อยละ ของแผน
งานโครงการท่ีน าไป
ปฏิบัติจริง

๓ โครงการเสริมสร้างส านึกประชา  - เพ่ือส่งเสริมการปกครองในระ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างส า ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑.จ านวนคร้ังในการ ประชาชนมีความส านึกและมี ส านักปลัด,
ธิปไตยและการมีส่วนร่วมทุกภาคบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา นึกในเร่ืองของประชาธิปไตย แก่ กิจกรรม ความเข้าใจในการปกครองใน
ส่วน กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประชาชนในพ้ืนท่ี ๒.ร้อยละ ความพึง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ

 - เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง พอใจของประชาชนมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประชาชนทุกภาคส่วน ท่ีเข้าร่วมโครงการ
 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์

ท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



  แบบ  ผ. ๐๒

ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑.จ านวนคร้ังในการเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีได้ ส านักปลัด

ของสภาเด็กและเยาวชน ของสภาเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี จัดกิจกรรม/โครง มีการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
ต าบลดอนศรีชุม อบต.ดอนศรีชุม การ ต่อส่วนรวม

อย่างน้อย ๑ คร้ัง ๒.ร้อยละ ความพึง
พอใจของผู้ร่วม
โครงการ

๕ โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวัน เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าว ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑.จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการฯร าลึกถึง ส านักปลัด
ท้องถ่ินไทย แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอม ราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุล กิจกรรม/โครงการ พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระ

เกล้าเจ้าอยู่หัว จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมบ า ๒.ร้อยละ ความพึง บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ พอใจของผู้ร่วม เจ้าอยู่หัวพนักงานตระหนักถึง
ต่าง ๆ โครงการ บทบาทของตนในการบริการ
โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๕๐ คน ประชาชน

๖ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ  - เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารก่อสร้างติดต้ังหอกระจายข่าวใน ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนหอกระจาย ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าว กองช่าง
ด าเนินงานหอกระจายข่าวหมู่ ในหมู่บ้าน ข้อมูลข่าวสารของ อบต.หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๓ ข่าวท่ีมีการติดต้ัง สารเก่ียวกับกิจการของหมู่บ้าน
บ้าน หมู่ท่ี ๓ บ้านคลองประปา ตลอดถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการ อย่างน้อย 1 แห่ง ๒.ร้อยละความพึงพอขององค์การบริหารส่วนต าบล

อ่ืนๆให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับ ใจของประชาชนใน และข่าวสารของทางราชการอ่ืนๆ
ทราบ หมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์

ท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



  แบบ  ผ. ๐๒

ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ  - เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารก่อสร้างติดต้ังหอกระจายข่าวใน ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนหอกระจาย ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าว กองช่าง

ด าเนินงานหอกระจายข่าวหมู่ ในหมู่บ้าน ข้อมูลข่าวสารของ อบต.หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๔ ข่าวท่ีมีการติดต้ัง สารเก่ียวกับกิจการของหมู่บ้าน
บ้าน หมู่ท่ี ๔ บ้านทุ่ง ตลอดถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการ อย่างน้อย 1 แห่ง ๒.ร้อยละความพึงพอขององค์การบริหารส่วนต าบล

อ่ืนๆ ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ ใจของประชาชนใน และข่าวสารของทางราชการอ่ืนๆ
รับทราบ หมู่บ้าน

๘ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ  - เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารก่อสร้างติดต้ังหอกระจายข่าวใน ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนหอกระจาย ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าว กองช่าง
ด าเนินงานหอกระจายข่าวหมู่ ในหมู่บ้าน ข้อมูลข่าวสารของ อบต.หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๖ ข่าวท่ีมีการติดต้ัง สารเก่ียวกับกิจการของหมู่บ้าน
บ้าน หมู่ท่ี ๖ บ้านทุ่งหลวง ตลอดถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการ อย่างน้อย ๑ แห่ง ๒.ร้อยละความพึงพอขององค์การบริหารส่วนต าบล
พัฒนา อ่ืนๆ ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ ใจของประชาชนใน และข่าวสารของทางราชการอ่ืนๆ

รับทราบ หมู่บ้าน

๙ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีครอบ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑.จ านวนกิจกรรม  - ก่อเกิดสายใยในครอบครัว ส านักปลัด
กิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวครัวท่ีอบอุ่น เข้มแข็ง ก่อเกิดสายใย กิจกรรมต่าง ๆท่ีเก่ียวข้องกับ ท่ีด าเนินการ และชุมชน
และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ รักในครอบครัว และชุมชน การพัฒนาสถาบันครอบครัว ๒.ร้อยละ ของระดับ - ประชาชนมีครอบครัวท่ีอบ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของ  - เพ่ือส่งเสริมให้สังคมมีความม่ันคงและการพัฒนาสังคมต่าง ๆ ความพึงพอใจของ อุ่นเข้มแข็ง
มนุษย์  แข็งแรง จ านวน  ๒ - ๓ กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ  - สังคมมีความม่ันคงและ

แข็งแรง

๑๐ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัด สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของจ า ท าให้เกิดความสามัคคี และการกลุ่มพัฒนาสตรี
องค์กรสตรีต าบลดอนศรีชุม กิจกรรมของกลุ่มสตรี กลุ่มสตรีในพ้ืนท่ี อบต.ดอนศรีชุม นวนสตรีท่ีเข้าร่วม มีเครือข่ายการท างานร่วมกัน

โครงการ ของกลุ่มสตรี ในพ้ืนท่ี อบต.
๒.ร้อยละ ความพึง ดอนศรีชุม
พอใจของผู้ร่วม
โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์

ท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



  แบบ  ผ. ๐๒

  ๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม  - เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัด ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเก่ียวกับ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนคร้ังในการ - ประชาชนมีส่วนร่วมใน ส านักงานปลัด

เก่ียวกับ งานพิธี งานรัฐพิธี งาน กิจกรรมเก่ียวกับงานพิธี งานประ การจัดงานพิธีงานประเพณี และ จัดกิจกรรม/โครง กิจกรรมงานพิธี งานประเพณี
ส าคัญทางศาสนา งานประเพณี เพณีและวันส าคัญต่างๆ งานส าคัญต่าง ๆ ในเขตพ้ืนท่ี การ และงานส าคัญต่าง ๆ 
ของไทย ของท้องถ่ิน เช่น งาน  - เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี และในเขตจังหวัดพะเยา ๒.ร้อยละ ความพึง  - ประชาชนเกิดความจงรัก
เทศกาลต่างๆ งานแห่เทียน งาน ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระ เฉล่ีย  ๓  คร้ัง/ปี พอใจของผู้ร่วม ภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและ
สลากภัต งานรัฐพิธีต่าง ๆ ฯลฯ มหากษัตริย์ โครงการ พระมหากษัตริย์

 - เพ่ือสืบสาน  อนุรักษ์  ประเพณี  - ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน    
 ต่างๆ ให้ด ารงอยู่ต่อไป การอนุรักษ์สืบสานงานประเพณี

ต่าง ๆ 

๒ โครงการจัดงานประเพณี วันป๋ี  - เพ่ือการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีส่งเสริมการจัดกิจกรรมเก่ียวกับ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของจ านวน - ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน ส านักปลัด
ใหม่เมือง (วันสงกรานต์) ปีใหม่เมือง(วันสงกรานต์) ให้ด ารง การจัดงานวันป๋ีใหม่เมือง ประชาชนท่ีเข้าร่วม อนุรักษ์สืบสานงานป๋ีใหม่เมือง

อยู่ต่อไป (วันสงกรานต์) ในเขตพ้ืนท่ี โครงการ (วันสงกรานต์) 
 - เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความ อบต. ดอนศรีชุม ๒.ร้อยละ ความพึง  - ประชาชนมีความสามัคคี มี
สามัคคีให้กับประชาชนในชุมชน พอใจของผู้ร่วม มีการร่วมมือกันในการจัด

โครงการ กิจกรรม

๓ โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม  - เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนตลอดถึง ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละ ความพึง  - ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน ส านักปลัด
กิจกรรมทางศาสนา ทางศาสนา กิจกรรมทางศาสนา พอใจของผู้ร่วม อนุรักษ์สืบสานงานประเพณี

โครงการ ทางศาสนาประจ าท้องถ่ิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์

ท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



  แบบ  ผ. ๐๒

ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔ โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ เพ่ือเป็นปลูกจิตส านึก และการสร้างจัดกิจกรรมเน่ืองในวันเด็กแห่ง ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑.จ านวนเด็กท่ีเข้า เด็ก เยาวชน มีจิตส านึกท่ีดีมี ส านักปลัด

ประจ าปี  ๒๕๖๓ ขวัญ ก าลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนชาติ ประจ าปี๒๕๖๑ ร่วมโครงการ พฤติกรรมท่ีดี มีความรับผิด
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนศรีชุม  ๒.ร้อยละ ของระดับชอบในหน้าท่ี

ความพึงพอใจของผู้
เข้าร่วมโครงการ

๕ โครงการหล่อเทียนและถวาย  - เพ่ือการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีส่งเสริมการจัดกิจกรรมเก่ียวกับ ๔๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของจ านวน - ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน ส านักปลัด
เทียนพรรษา  วันเข้าพรรษา ให้ด ารงอยู่ต่อไป การจัดงานวันเข้าพรรษาในเขต ประชาชนท่ีเข้าร่วม อนุรักษ์สืบสานงานป๋ีใหม่เมือง

 - เพ่ือเป็นการเสริมสร้างจริยธรรม พ้ืนท่ี อบต.ดอนศรีชุม โครงการ (วันสงกรานต์) 
คุณธรรมให้กับประชาชนในชุมชน ๒.ร้อยละ ความพึง  - ประชาชนมีความสามัคคี 

พอใจของผู้ร่วม มีการร่วมมือกันในการจัด
โครงการ กิจกรรม

๖ โครงการจัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์กีฬา , - เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัย สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา,อุปกรณ์ ๖๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑.ประชาชนมีสุข ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสม ส านักงานปลัด
อุปกรณ์ออกก าลังกาย  - เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี ออกก าลังกายให้แก่หมู่บ้านใน ภาพสมบูรณ์แข็ง บูรณ์แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้

 - ส่งเสริมการออกก าลังกายและใช้ เขตพ้ืนท่ี อบต.ดอนศรีชุม แรง เกิดประโยชน์ และเกิดความ
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จ านวน ๖ หมู่บ้าน ๒.มีอุปกรณ์กีฬาและ สามัคคีปรองดอง

เคร่ืองออกก าลังท่ีได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์

ท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



  แบบ  ผ. ๐๒

ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗ โครงการส่งเสริมกิจกรรมการแข่ง - เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัย ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ๒๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนผู้เข้าร่วม เด็กเล็ก เด็ก เยาวชนและประ ส านักปลัด

ขันกีฬาเช่น  กีฬาเด็ก เยาวชน  - เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี ต่าง ๆ โครงการ ชาชน รวมถึงบุคลากรท้องถ่ิน
และประชาชน,กีฬาศูนย์พัฒนา  - ส่งเสริมการออกก าลังกายและใช้ โดยเฉล่ีย ๓ คร้ังต่อปี ๒.ร้อยละ ของระดับมีสุขภาพอนามัยดีสมบูรณ์ แข็ง
เด็กเล็ก เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ความพึงพอใจของ แรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการและเกิดความสามัคคีปองดอง

๘ โครงการแข่งขันร าวงย้อนยุค  - เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัย สนับสนุนการออกก าลังกายโดย ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑.ประชาชนมีสุข ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสม ส านักงานปลัด
 - เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี การจัดการแข่งขันร าวงย้อนยุค ภาพสมบูรณ์แข็ง บูรณ์แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้
 - ส่งเสริมการออกก าลังกายและใช้ เขตพ้ืนท่ี อบต.ดอนศรีชุม แรง เกิดประโยชน์ และเกิดความ
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จ านวน ๖ หมู่บ้าน ๒.ร้อยละ ของระดับสามัคคีปรองดอง

ความพึงพอใจของ
ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์

ท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



  แบบ  ผ. ๐๒

  ๒.๕ แผนงานงบกลาง

ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ  - เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ๓,๒๐๗,๖๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ส านักปลัด

ชีวิตผู้สูงอายุ ของอบต.ดอนศรีชุม ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม
ประมาณ  ๕๒๗  คน โครงการ

๒.ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของผู้
เข้าร่วมโครงการ

๒ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ  - เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คนพิการในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ๖๖๐,๐๐๐ ๑,๗๖๖,๔๐๐ ๑,๗๖๖,๔๐๐ ๑,๗๖๖,๔๐๐ ๑,๗๖๖,๔๐๐ ๑.ร้อยละของจ านวนผู้พิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ส านักปลัด
ชีวิตผู้พิการ ของ อบต.ดอนศรีชุม ผู้พิการท่ีเข้าร่วม

ประมาณ  ๑๘๔  คน โครงการ
๒.ร้อยละ ของระดับ
ความพึงพอใจของผู้
เข้าร่วมโครงการ

๓ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ  - เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเช้ือ ผู้ติดเช้ือในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ๑๗๔,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของจ านวนผู้ติดเช้ือมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ส านักปลัด
ชีวิตผู้ติดเช้ือ ของ อบต.ดอนศรีชุม ผู้ติดเช้ือท่ีเข้าร่วม

ประมาณ  ๓๕  คน โครงการ
๒.ร้อยละ ของระดับ
ความพึงพอใจของผู้
เข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์

ท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



  แบบ  ผ. ๐๒

ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด - เพ่ือให้สมาชิกในชุมชนมีจิตส านึกส่งเสริมและสนับสนุนการจัด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนกิจกรรม  - สมาชิกในชุมชนมีจิตส านึก ส านักปลัด

กิจกรรมของกองทุนสวัสดิการชุมท่ีดีต่อชุมชนและส่วนรวม กิจกรรมต่าง ๆของกองทุนสวัสดิ ท่ีด าเนินการ ท่ีดีต่อชุมชนและส่วนรวม
ชนต าบลดอนศรีชุม  - เพ่ือให้สมาชิกในชุมชนมีสวัสดิการการชุมชนต าบลดอนศรีชุม ๒.ร้อยละ ของระดับ - สมาชิกในชุมชนมีสวัสดิการ

ต้ังแต่เกิดถึงตาย ความพึงพอใจของ ต้ังแต่เกิดถึงตาย
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์

ท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ


