
แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการจัดท า
แผนพฒันาการเกษตร 
บา้นแมน่  าลัด  หมู่ 3 ต.
จันจว้า

เพื่อจัดท าแผนพฒันา
ด้านการเกษตรของ
หมู่บา้น

กลุ่มเกษตรกร บา้น
แมน่  าลัด  หมู่ 3 ต าบล
จันจว้า

- - - -        10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมการจัดท า
แผนพฒันาเกษตร

1.พัฒนาเกษตรกรให้มี
ความรู้เท่าทันกับการ
เปล่ียนแปลง            
    2.เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรและเพิ่ม
รายได้

ส านกัปลัด     
งานส่งเสริม
การเกษตร

2 โครงการใหค้วามรู้การ
เพาะพนัธุ ์กบ และไก ่ 
 บา้นหว้ยน  าราก หมู่ 4
 ต.จันจว้า

 1. เพื่อเพิ่มผลผลิตกบใน
แหล่งน  าธรรมชาติและ
อนุรักษ์มิให้สูญพันธุ์
  2. เพื่อเป็นการเพิ่ม
อาหารโปรตีนและ
เสริมสร้างรายได้ให้
เกษตรกรในพื นที่ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มเกษตรกร บา้น
หว้ยน  าราก หมู่ 4 
ต าบลจันจว้า

- - - -        10,000 ร้อยละ80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์

1.ลดต้นทนุการ
เพราะพนัธุลู์ก กบ
และไก ่              
2.ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ใหก้บัเกษตรกร

ส านกัปลัด     
งานส่งเสริม
การเกษตร

 งบประมาณ
1.1 แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้าน
เศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS   และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ
1.1 แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้าน
เศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS   และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

3 โครงการกอ่สร้าง
โรงเรือนปลูกผักปลอด
สารพษิ บา้นหวัฝาย หมู่
 11 ต าบลจันจว้า

เพื่อเกษตรกรมโีรงเรือน
ในการเพาะปลูกผัก
ปลอดสารพษิ

บา้นหวัฝาย หมู่ 11 
ต าบลจันจว้า

                -                   -                -           100,000  -  บา้นหวัฝายมผัีกที่
ปลอดสารพษิ
รับประทาน

เกษตรกรสามารถ
ปลูกผักกนิเองและ
เหลือไว้จ าหนา่ย

กองช่าง

4 โครงการติดตั งที่สูบน  า
พลังงานไฟฟา้ใช้ใน
การเกษตร(หนองไคร้) 
บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

ติดตั งที่สูบน  าพลังงาน
ไฟฟา้ใช้ในการเกษตร
(หนองไคร้) บา้นหนอง
ปึ๋ง หมู่ 5 ต าบลจันจว้า
ใต้

                -                   -                -             50,000              -    ร้อยละ 80 ของ
ประชากรที่ได้รับ
ประโยชน์

เกษตรกรมนี  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น  าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง

5 โครงการสนบัสนนุ
เคร่ืองสูบน  าพลังงาน
ไฟฟา้  บา้นสันหลวง 
หมู่ 10 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

สนบัสนนุเคร่ืองสูบน  า
พลังงานไฟฟา้  บา้น
สันหลวง หมู่ 10        
 ต าบลจันจว้าใต้

 -                   -                -           100,000              -    ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับ
ประโยชน์

เกษตรกรมนี  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น  าทว่มขังภายในพื นที่

กองการประปา/
กรมทรัพยากรน  า



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ
1.1 แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้าน
เศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS   และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

6 โครงการแปลงสาธิต
การผลิตเมล็ดพนัธุข์้าว

เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกร
ได้มคีวามรู้ด้านการผลิต
เมล็ดพนัธุข์้าว

ในเขตเทศบาลต าบล
จันจว้า

          10,000          10,000        10,000           10,000        10,000  ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการไมน่อ้ยกว่า
ร้อยละ80สามารถ
ผลิตเมล็ดพนัธุข์้าว

ประชาชนได้มคีวามรู้
ด้านการ ผลิตเมล็ด
พนัธุข์้าวที่มคุีณภาพ

ส านกัปลัด     
งานส่งเสริม
การเกษตร

7 โครงการตรวจวัด
คุณภาพดินพื นที่
การเกษตร

เพื่อตรวจวัดคุณภาพดิน
ในพื นที่การเกษตร และ
เพื่อความปลอดภยัใน
การท าการเกษตร

ในเขตเทศบาลต าบล
จันจว้า

-                 -                -                   -          10,000  ร้อยละ80ของ
คุณภาพดินที่ใช้
ประโยชน์

ดินในพื นที่
การเกษตรมคุีณภาพ
 และปลอดภยัใน
การท าการเกษตร

ส านกัปลัด     
งานส่งเสริม
การเกษตร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ
1.1 แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้าน
เศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS   และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

8 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ปลูกไผ่

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปปลูกไผ่
เชิงเศรษฐกจิ

จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้
การปลูกไมไ้ผ่เชิง
เศรษฐกจิใหก้บั
เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

          10,000                 -                -                   -                -    ร้อยละ80ของ
เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปที่เข้า
ร่วมอบรมได้ประโยชน์

เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป
สามารถปลูกไม้ไผ่เชิง
เศรษฐกิจ โดยวิธี
เกษตรธรรมชาติ ช่วย
ลดปัญหาการเส่ือม
โทรมของทรัพยากร
ดิน  น  า  และลด
ปริมาณการใช้สารเคม ี
 ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ น

ส านกัปลัด       
งานส่งเสริม
การเกษตร       
สภาเกษตรกร
จังหวัดเชียงราย

9 โครงการฝึกอบรมผลิต
น  าหมกัจุลินทรีย์จาก
ขยะอนิทรีย์

เพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพการก าจัด
ขยะและลดปริมาณ
ขยะภายในชุมชนโดย
ใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม

จัดกจิกรรมฝึกอบรม 
รณรงค์การน าขยะสด
มาท าปุ๋ยหมกัชีวภาพใช้
ในการเกษตร

10,000  -    -    -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ปริมาณขยะภายใน
ครัวเรือนและชุมชน
ลดลง ชุมชนมี
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่

ส านกัปลัด        
 งานส่งเสริม
การเกษตร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ
1.1 แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้าน
เศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS   และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

10 โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกบัการท าเกษตร
อนิทรีย์

เพื่อใหเ้กษตรมคีวามรู้ 
เร่ืองการท าเกษตร
อนิทรีย์ โดยใช้เกษตร
ทฤษฎใีหม่

จัดอบรมใหค้วามรู้การ
ท าเกษตรอนิทรีย์ โดย
ใช้เกษตรทฤษฎใีหม ่ให้
เกษตรกรในพื นที่

          10,000          10,000              -                   -                -    ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วม
โครงการได้ประโยชน์

เกษตรกรสามารถท า
เกษตรอนิทรีย์ที่
ปลอดสารพษิไว้ใช้กนิ
เองในครัวเรือน

ส านกัปลัด       
งานส่งเสริม
การเกษตร

11 โครงการธนาคาร
ขี ควายและปุ๋ยส่ังตัด
เพื่อพฒันาปางควาย
และการเกษตรกรรม
ยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
ขี ควายและปุ๋ยส่ังตัดใช้
ในการเกษตรอย่างยั่งยืน

ผลิตปุ๋ยขี ควายและปุ๋ย
ส่ังตัดใช้ในการเกษตร

                -            10,000              -                   -                -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
ผลิตปุ๋ยได้ใช้ประโยชน์

มธีนาคารในการเกบ็
ขี ควายและปุ๋ยส่ังตัด
ใช้ในการเกษตร
อย่างยั่งยืน

ส านกัปลัด       
งานส่งเสริม
การเกษตร

12 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ปลูกผักปลอดสารพษิ 
บา้นปา่บงหลวง หมู่ 3 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมอีาชีพ มี
งานท า มรีายได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

จัดกจิกรรมปลูกผัก
ปลอดสารพษิ บา้นปา่
บงหลวง หมู่ 3        
ต าบลจันจว้าใต้

                -            10,000              -                   -                -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการได้ประโยชน์

ประชาชนมอีาชีพ มี
งานท า มรีายได้
พอเพยีง มคุีณภาพ
ชีวิตที่ดี

ส านกัปลัด      
งานส่งเสริม
การเกษตร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ
1.1 แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้าน
เศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS   และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

13 โครงการใหค้วามรู้
ส่งเสริม สาธิตเกษตร
อนิทรีย์และพฒันา
คุณภาพผลิตภณัฑ์

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ในเร่ืองเกษตร
อนิทรีย์

จัดอบรมสาธิตเกษตร
อนิทรีย์และพฒันา
คุณภาพผลิตภณัฑ์ ให้
เกษตรกรในพื นที่

          10,000          10,000        10,000           10,000              -    ร้อยละ80ของผู้เข้า
รับอบรมได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรสามารถ
ผลิตปุ๋ยหมกัใช้เอง
และเหลือไว้จ าหนา่ย

ส านกัปลัด       
งานส่งเสริม
การเกษตร

14  โครงการครอบครัว
ล้อมรัก ปลูกผักกนิเอง

เพื่อส่งเสริมการปลูกผัก
ไว้ทานเอง ลดรายจ่าย
ภายในครัวเรือน

จัดกจิกรรมรณรงค์การ
ปลูกผักสวนครัวภายใน
ครัวเรือนใหป้ระชาชน
ในพื นที่

          10,000          10,000        10,000           10,000              -    ร้อยละ80ของผู้ปลูก
ผักกนิเองได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมผัีกสวน
ครัวที่ปลอดสารพษิไว้
ใช้กนิเองในครัวเรือน

ส านกัปลัด       
 งานส่งเสริม
การเกษตร

15 โครงการจัดเกบ็ข้อมลู
และสนบัสนนุกจิกรรม
การลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง

จัดเกบ็ข้อมลูและ
สนบัสนนุกจิกรรมการ
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
ใหป้ระชาชน 100 คน

           5,000            5,000          5,000            5,000              -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

ประชาชนมจีิตส านกึ
ในการด าเนนิชีวิต
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

ส านกัปลัด       
งานพฒันาชุมชน



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ
1.1 แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้าน
เศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS   และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

16 โครงการขับเคล่ือนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง

เพื่อส่งเสริมใหห้มู่บา้น
ด าเนนิตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

คัดเลือกหมู่บา้น
เปา้หมายที่ด าเนนิงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

          10,000          10,000        10,000           10,000              -   ร้อยละ 80 ของ
หมู่บา้นที่เข้าร่วม
โครงการได้ประโยชน์

หมู่บา้นเปา้หมายได้
ด าเนนิงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง

ส านกัปลัด       
งานพฒันาชุมชน

17 โครงการอบรมและ
สาธิตการผลิตปุ๋ย
อนิทรีย/์ปุ๋ยชีวภาพ

เพื่อทดลอง/สาธิตการ
ผลิตปุ๋ยหมกัแก่
เกษตรกร และให้
เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ

จัดอบรมสาธิตการผลิต
ปุ๋ยอนิทรีย/์ปุ๋ยชีวภาพ 
ใหเ้กษตรกรในพื นที่     
  (หมู.่3 บา้นปา่บง
หลวง   ต าบลจันจว้าใต้)

          30,000          30,000        30,000           30,000              -    ร้อยละ80ของผู้เข้า
รับอบรมได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรสามารถ
ผลิตปุ๋ยหมกัใช้เอง
และเหลือไว้จ าหนา่ย

ส านกัปลัด      
งานส่งเสริม
การเกษตร

18 โครงการอบรมให้
ความรู้การจัดการโรค
และแมลงในแปลงนา
ข้าว

เพื่อใหเ้กษตรมคีวามรู้ 
เร่ืองการปอ้งกนัและ
ก าจัดโรคพชื,ศัตรูพชื 
โดยใช้เกษตรทฤษฎใีหม่

จัดอบรมใหค้วามรู้การ
จัดการโรคและแมลงใน
แปลงนาข้าว ให้
เกษตรกรในพื นที่ 100 
คน

          10,000          10,000        10,000           10,000              -    ร้อยละ80ของผู้เข้า
รับอบรมได้ใช้
ประโยชน์

ราษฎรได้มสีารเพื่อ
ปอ้งกนัและก าจัด
แมลงในแปลงนาข้าว

ส านกัปลัด       
งานส่งเสริม
การเกษตร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ
1.1 แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้าน
เศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS   และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

19 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตามโครงการสนับสนุน
และให้ก าลังใจในพระ
ด าริพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

เพื่อช่วยเหลือและ
ส่งเสริมอาชีพผู้ร่วม
โครงการพระเจ้าหลาน
เธอพระองค์เจ้าพัชรกิติ
ยาภา

ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพใหผู้้ที่พน้โทษ
จากค าพพิากษาของ
ศาลซ่ึงอยู่ระหว่างคุม
ประพฤติ

10,000 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ประโยชน์

ผู้ที่พ้นโทษจากค า
พิพากษาของศาลให้มี
อาชีพได้รับการยอมรับ
จากสังคมและใช้ชีวิต
ตามปกติ

ส านกัปลัด       
งานนติิการ

20 โครงการอบรมให้
ความรู้อาชีพการเลี ยงโค
,กระบอื

เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุ
เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปได้
เรียนรู้วิธีการเลี ยงโค
,กระบอื ที่ถูกต้องเพื่อ
เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

จัดฝึกอบรมอบรมให้
ความรู้อาชีพการเลี ยงโค
,กระบอืใหแ้กเ่กษตรกร
และประชาชนทั่วไปที่
สนใจ

          10,000          10,000        10,000           10,000              -    ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้
ประโยชน์

เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
สามารถเลี ยงโค,
กระบือจ าหน่ายเป็น
อาชีพหลักหรืออาชีพ
เสริมได้

ส านกัปลัด       
งานส่งเสริม
การเกษตร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ
1.1 แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้าน
เศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS   และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

21 โครงการแปลงสาธิต
การเกษตรอนิทรีย์

เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้
การท าเกษตรอนิทรีย์
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
อนิทรีย์ ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ ใหก้บัเกษตรกร

จัดกจิกรรมฝึกอบรม
การท าเกษตรอนิทรีย์

                -                   -                -             30,000              -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
ฝึกอบรมเกษตร
อนิทรีย์ได้ใช้ประโยชน์

 สามารถท า
การเกษตร  อนิทรีย์
ได้และลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ ใหก้บั
เกษตรกร

ส านกัปลัด       
งานส่งเสริม
การเกษตร

22 โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านการเกษตร
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพื่อให้เกษตรกรในพื นที่
เทศบาลต าบลจันจว้า  
สามารถเพิ่มผลผลิตและ
รายได้รวมทั งพัฒนา
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถท า
การตลาดภายในและ
ส่งออกได้

คณะกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร  
เกษตรกรในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า 
และประชาชนทั่วไป

-              15,000         15,000       15,000          15,000       ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
พฒันาการเกษตร
เพิ่มขึ น

คณะกรรมการ
เกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไป 
สามารถเพิ่มผลผลิต
และรายได้และ
สามารถท าการตลาด
ภายในและการส่งออก
ได้

ส านกัปลัด   
งานส่งเสริม
การเกษตร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ
1.1 แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้าน
เศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS   และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

23 โครงการร่วมกจิกรรม
จัดงานของดีอ าเภอแม่
จัน (อดุหนนุอ าเภอแม่
จัน)

เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์
และอตัลักษณ์
เฉพาะถิ่นอ าเภอแมจ่ัน
พร้อมทั งขับเคล่ือนการ
พฒันาเศรษฐกจิอ าเภอ
แมจ่ันและส่งเสริม
สินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชน

ประชาชนในเขตต าบล
จันจว้าและต าบล       
จันจว้าใต้เข้าร่วมงาน
อ าเภอแมจ่ัน

          20,000          20,000        20,000           20,000        20,000  ร้อยละ90ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กจิกรรมได้ประโยชน์

ประชาชนในเขต
ต าบลจันจว้าและ
ต าบลจันจว้าใต้
สามารถเพิ่มมลูค่า
การค้าขายสินค้า
พื นบา้น สินค้า 
OTOP ระดับ
หมู่บา้นของต าบล
จันจว้าและ   จันจว้า
ใต้

ส านกัปลัด      
งานพฒันาชุมชน
  อ าเภอแมจ่ัน

24 โครงการอบรมการ
ประมงพื นบา้น

เพื่อการท าประมงยัง
ชีพหรือประมงขนาด
เล็ก อย่างถูกวิธี

จัดกจิกรรมอบรมการ
ประมงพื นบา้น ในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

          10,000          10,000        10,000           10,000        10,000  ร้อยละ80 ของ
ประชาชน ที่เข้าร่วม
อบรมได้ใช้ประโยชน์

สามารถท าการ
ประมงพื นบา้นอย่าง
ถูกต้องเพื่ออนรัุกษ์
สัตว์น  าในแหล่ง
หนองน  า

ส านกัปลัด        
 งานส่งเสริม    
การเกษตร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ
1.1 แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้าน
เศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS   และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

25 โครงการจัดท าศูนย์
เรียนรู้และสาธิตเกษตร
ทฤษฎใีหมต่ามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

เพื่อเปน็หล่งศึกษา 
เรียนรู้ และสาธิตการ
ท าการเกษตรทฤษฎี
ใหมต่ามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง ของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9

จัดท าศูนย์เรียนรู้ของ
เทศบาลต าบลจันจว้า

- -      200,000 -  - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้เข้าศึกษา
เรียนรู้ในศูนย์ฯ

มีศูนย์เรียนรู้และสาธิต
เกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ส านกัปลัด    
งานเกษตร

26 โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กระบือ

เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ปริมาณการผลิตกระบือ
พันธุ์ดีโดยส่งเสริมการ
เลี ยงการจัดการอย่างถูกวิธี

อนุรักษพ์นัธุก์ระบอื
ในพื นที่เวยีงหนอง
หล่ม           เขต
เทศบาลต าบลจันจวา้

        30,000         30,000       30,000         30,000      30,000  ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีความรู้
เพิ่มขึ น

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์พันธ์กระ
เบือ

ส านักปลัด      
 งานส่งเสริม
การเกษตร

27 โครงการปลูกพชื
สมนุไพรบ าบดั

เพื่อส่งเสริมการปลูก
พชืสมนุไพรส าหรับ
บ าบดัโรคลดการใช้ยา
และสารเคมี

จัดกจิกรรมในเขตพื นที่
เทศบาลต าบลจันจว้า  
23 หมู่บา้น

- - - -        10,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มีพืชสมุนไพรส าหรับ
บ าบัดโรคลดการใช้ยา
และสารเคมี

ส านกัปลัด    
งานเกษตร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ
1.1 แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้าน
เศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS   และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

28 โครงการถนนเฉลิมพระ
เกยีรติ

เพื่อจัดท าปา้ยชื่อและ
ปลูกต้นไมส้องข้างทาง
ถนนเฉลิมพระเกยีรติ
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพธิีบรม
ราชาภเิษก

ถนนสายบา้นหว้ยน  า
ราก ต าบลจันจว้า (วัด
ปา่หมากหนอ่)

- 100,000        100,000     100,000        100,000     จ านวนปา้ยที่จัดท า
และการปรับภมูทิศัน์
เพิ่มขึ น

เป็นโครงการและ
กิจกรรมที่น้อมน าพระ
ราชปณิธาน 
พระราชด าริ พระ
ราโชวาทหรือพระราช
กรณียกิจที่ท าให้
ประเทศชาติมีความ
มั่นคงและสร้างความ
อยู่ดีมีสุขของประชาชน
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีขึ นแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ส านกัปลัด        
    งานเกษตร    
     กองช่าง

รวม     28      โครงการ - - 195,000       310,000       480,000    560,000       225,000    - - -


