




แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมปิัญญาไทย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชวีิต
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม                           กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนใหอ้าสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนท างานใหม้ีประสิทธิภาพ
1.1.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการเดมิ
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

1
จัดกิจกรรมฝึกอบรมใหม่หรือ
ทบทวน และ/หรือศึกษาดูงาน
ของ อปพร. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ

เพื่อจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน จ านวน 1 รุ่น/ปี 100,000  -          100,000 -          
 จ านวนคร้ัง
ที่ด าเนินการ

อปพร.มีความรู้
ความสามารถในการ

ปฏบิติัหน้าที่

สป.
น.94 ขอ้

 3

รายการทีแ่ก้ไข
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

1
จัดกิจกรรมฝึกอบรมใหม่หรือ
ทบทวน และ/หรือศึกษาดูงาน
ของ อปพร. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ

เพื่อจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน จ านวน 1 รุ่น/ปี 100,000  223,000 -          -          
 จ านวนคร้ัง
ที่ด าเนินการ

อปพร.มีความรู้
ความสามารถในการ

ปฏบิติัหน้าที่

สป.
น.94 ขอ้

 3

3

 แก้ไขไม่แก้ไข  ไม่แก้ไข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  แก้ไขครั้งที่  2

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย    อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบหลกั

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ

ที่

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

 ตวัชี้วัด
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

 ตวัชี้วัด
(KPI)

โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)



โครงการเดมิ
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

2
สนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย)ุ

เพื่อสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย)ุ

ผู้มีสิทธไิด้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุภายในพื้นที่

21,000,000 22,000,000 23,000,000 23,500,000 

จ านวนผู้ที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ผู้ได้รับเงินสนับสนุนมี
ความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น

สป.
น.94 ข้อ 2

รายการทีแ่ก้ไข
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

 *แก้ไข
ครัง้ที ่1 ไปแล้ว  แก้ไข

2
สนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย)ุ

เพื่อสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย)ุ

ผู้มีสิทธไิด้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุภายในพื้นที่

22,320,000 25,728,800 23,000,000 23,500,000 

จ านวนผู้ที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ผู้ได้รับเงินสนับสนุนมี
ความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น

สป.
น.94 ข้อ 2

4

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

วตัถุประสงค์ ผลทีค่าดวา่จะได้รับ
 ตวัชี้วัด
(KPI)

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 ไม่แก้ไข

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

ที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ตวัชี้วัด
(KPI)

ไม่แก้ไข

โครงการ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั



โครงการเดมิ
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

5,500,000 5,600,000 5,700,000 5,700,000 

 (.5,184,000)

รายการแก้ไข
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

 *แก้ไข
ครัง้ที ่1 ไปแล้ว  แก้ไข

5,808,000 6,336,000 5,700,000 5,700,000 

 (.5,184,000)

5

3
สนับสนุนสวสัดิการทางสังคม
ใหแ้ก่ผู้พกิารและทพุพลภาพ 
(เบี้ยยังชีพผู้พกิาร)

วตัถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนสวสัดิการทางสังคม
ใหแ้ก่ผู้พกิารและทพุพลภาพ (เบี้ย

ยังชีพผู้พกิาร)

ที่ โครงการ

ไม่แก้ไข

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

สป.
น.94 ข้อ 3

วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ตวัชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

จ านวนผู้ที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

สป.
น.94 ข้อ 3

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

ผู้ได้รับเงินสนับสนุนมี
ความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น

 ไม่แก้ไข

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

ที่

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

 ตวัชี้วัด
(KPI)

ผู้มีสิทธไิด้รับเบี้ยยังชีพผู้
พกิารภายในพื้นที่

3
สนับสนุนสวสัดิการทางสังคม
ใหแ้ก่ผู้พกิารและทพุพลภาพ 
(เบี้ยยังชีพผู้พกิาร)

เพื่อสนับสนุนสวสัดิการทางสังคม
ใหแ้ก่ผู้พกิารและทพุพลภาพ (เบี้ย

ยังชีพผู้พกิาร)

ผู้มีสิทธไิด้รับเบี้ยยังชีพผู้
พกิารภายในพื้นที่

จ านวนผู้ที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ผู้ได้รับเงินสนับสนุนมี
ความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น



ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมปิัญญาไทย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชวีิต
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม                     กลยุทธ์ที ่ 3  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมและให้ชมุชนเขม้แขง็
1.  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

โครงการเดมิ
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

50,000    50,000   50,000   50,000   

(.50,000)

รายการแก้ไข
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

 *แก้ไข
ครัง้ที ่1 ไปแล้ว

 *แก้ไข
ครัง้ที ่1 ไปแล้ว  แก้ไข

20,000    20,000   50,000   50,000   

(.50,000) 6

 ตวัชี้วัด
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

 จ านวน 16 หมู่บา้น
  จ านวนคร้ัง
ที่ด าเนินการ

ที่
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการ

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบใน
กิจกรรมของ อบต.และข้อราชการ

อื่น ฯลฯ
1

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบใน
กิจกรรมของ อบต.และข้อราชการ

อื่น ฯลฯ
 จ านวน 16 หมู่บา้น

วตัถุประสงค์

โครงการ อบต.เคล่ือนที/่ อบต.
สัญจรพบประชาชน

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

ไม่แก้ไข

สป.
น.96 ข้อ 1

1 โครงการ อบต.เคล่ือนที่
  จ านวนคร้ัง
ที่ด าเนินการ

ประชาชนได้รับการ
บริการและมีความรู้
ความเข้าใจในกิจการ

 อบต.และส่วน
ราชการอื่น

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกัที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 ตวัชี้วัด
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

ประชาชนได้รับการ
บริการและมีความรู้
ความเข้าใจในกิจการ

 อบต.และส่วน
ราชการอื่น

สป.
น.96 ข้อ 1

 ไม่แก้ไข



โครงการเดมิ
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

100,000     100,000 100,000 100,000 

(.100,000)

รายการแก้ไข
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

 *แก้ไข
ครัง้ที ่1 ไปแล้ว  แก้ไข

310,000     60,000   100,000 100,000 

(.100,000)

7

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ตวัชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกัผลทีค่าดวา่จะได้รับ

ไม่แก้ไข

 จ านวน
หมู่บา้นที่
ด าเนินการ

2 โครงการพฒันาครอบครัว

โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหค้นในครอบครัวอยู่กันอย่าง
มีความสุขและเข้าใจซ่ึงกันและกัน

 จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว
อบอุ่น/กิจกรรมต้ังครรภ์

ก่อนวยัอันควร

สป.
น.97 ขอ้

 3

สป.
น.97 ขอ้

 3

ที่

 ครอบครัวที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีครอบครัว

ที่อยู่ดีมีสุข

2 โครงการพฒันาครอบครัว
เพื่อใหค้นในครอบครัวอยู่กันอย่าง
มีความสุขและเข้าใจซ่ึงกันและกัน

 จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว
อบอุ่น/กิจกรรมต้ังครรภ์

ก่อนวยัอันควร

 จ านวน
หมู่บา้นที่
ด าเนินการ

 ครอบครัวที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีครอบครัว

ที่อยู่ดีมีสุข

 ตวัชี้วัด
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบหลกั

 ไม่แก้ไข



ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมปิัญญาไทย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชวีิต
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม                 กลยุทธ์ที ่ 4  การสร้างความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน
1.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการเดมิ
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

50,000    50,000   50,000   50,000   

(.35,000)

รายการแก้ไข
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

 *แก้ไข
ครัง้ที ่1 ไปแล้ว  แก้ไข

70,000    102,000 50,000   50,000   

(.35,000)

8

จ านวน 2 คร้ัง ต่อ ปี

ที่ โครงการ

สป.
น.99 ข้อ 4

ไม่แก้ไข

วตัถุประสงค์

1

ที่

โครงการรณรงค์ลดอุบติัเหตุทาง
ถนน

เพื่อใหผู้้สัญจรไป-มา มีจุดพกัรถ
ตลอดจนการประชุมหารือเกี่ยวกัย
การปอังกันอุบติัเหตุทางถนนต่างๆ

1

ผู้สัญจรไป-มามีจุดพกั
รถพร้อมทั้งจ านวน

อุบติัเหตุลดลง

 ตวัชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกัผลทีค่าดวา่จะได้รับ

จ านวน 2 คร้ัง ต่อ ปี
 จ านวนคร้ัง
ที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สป.
น.99 ข้อ 4

 จ านวนคร้ัง
ที่ด าเนินการ

ผู้สัญจรไป-มามีจุดพกั
รถพร้อมทั้งจ านวน

อุบติัเหตุลดลง

โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ตวัชี้วัด
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

โครงการรณรงค์ลดอุบติัเหตุทาง
ถนน

 ไม่แก้ไข

เพื่อใหผู้้สัญจรไป-มา มีจุดพกัรถ
ตลอดจนการประชุมหารือเกี่ยวกัย
การปอังกันอุบติัเหตุทางถนนต่างๆ



ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการทอ่งเที่ยวบนพ้ืนเอกลักษณข์องจังหวัด  และยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภมูิปญัญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมการทอ่งเที่ยวและเศรษฐกิจ  และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการทอ่งเที่ยว   กลยุทธ์ที่   1  ส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
1.  แผนงานการศึกษา

รายการเดมิ
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

2,500,000    2,300,000 2,300,000 2,300,000 

(.2,366,000)

รายการแก้ไข
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

 แก้ไข

2,395,300    2,471,898 2,300,000 2,300,000 

(.2,366,000)
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โครงการ

ที่

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 ตวัชี้วัด
(KPI)

วตัถุประสงค์

ไม่แก้ไข

วตัถุประสงค์ที่ ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

สป.
หน้า 101

 ขอ้ 2

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 ตวัชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

 จ านวน
โรงเรียนและ 
ศพด.ที่ได้รับ
การสนับสนุน

เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารที่เป็น

ประโยชน์ต่อร่างกาย

สป.
หน้า 101

 ขอ้ 2

*เปลี่ยนแปลงครัง้ที ่1  ไม่แก้ไข

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

1
สนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) 
ใหแ้ก่เด็กนักเรียน

 เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร
เสริม (นม) ใหแ้กเ่ด็กนกัเรียนในพื้นที่

โรงเรียน และ ศพด. ในพื้น 
อบต.อา่วนอ้ย

1
สนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) 
ใหแ้ก่เด็กนักเรียน

 เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร
เสริม (นม) ใหแ้กเ่ด็กนกัเรียนในพื้นที่

จ านวน 12 โรงเรียน พร้อม 
ศพด.

 จ านวน
โรงเรียนที่ได้รับ
การสนับสนุน

เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารที่เป็น

ประโยชน์ต่อร่างกาย

โครงการ



รายการเดมิ
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

100,000     100,000 100,000 100,000 

(.100,000)

รายการแก้ไข
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

 แก้ไข

100,000     50,000   100,000 100,000 

(.100,000)

สป.
หน้า 101

 ขอ้ 5

เด็กและเยาวชนมคีวาม
ภมูใิจและเชื่อมั่นใน

ตนเอง

 ไม่แก้ไข

จ านวเด็กนักเรียนใน
โรงเรียน/ศพด.

2 ส่งเสริมการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ
จ านวเด็กนักเรียนใน

โรงเรียน/ศพด.

ไม่แก้ไข

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ตวัชี้วัด
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

 ตวัชี้วัด
(KPI)

  จ านวนเด็ก 
นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนั
เด็กแหง่ชาติ

2 ส่งเสริมการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนั

เด็กแหง่ชาติ

ที่

  จ านวนเด็ก 
นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ

เด็กและเยาวชนมคีวาม
ภมูใิจและเชื่อมั่นใน

ตนเอง

สป.
หน้า 101

 ขอ้ 5

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั



รายการเดมิ
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

500,000       500,000    500,000    500,000    

(.5,200,000)

รายการแก้ไข
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

500,000       695,700    695,700    695,700    

(.5,200,000)
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 ตวัชี้วัด
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบหลกั

 แก้ไขไม่แก้ไข  ไม่แก้ไข

สป. แผน
เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 น.5 ข้อ

 1

โครงการ

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

3
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัด 
อปท.

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. ใน
ด้านต่างๆ เช่น โครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษา , ค่าจัดหาส่ือการเรียนการสอน
 วัสดุการศึกษาและเคร่ืองเล่นพัฒนาการ,
ค่าใช้จ่ายในการจัดหา/ซ่อมแซม/ปรับปรุง

  ครุภัณฑ์ วัสดุ ต่างๆ

จ านวน 2 แหง่
 จ านวนศตด.
ที่ด าเนินการ

สถานศึกษาในสังกัด 
อปท.มีวสัดุ อุปกรณ์ 
ตลอดจนงบประมาณ
ในการบริหารจัดการ

อย่างเพยีงพอ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกัที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 ตวัชี้วัด
(KPI)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. ใน
ด้านต่างๆ เช่น โครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษา , ค่าจัดหาส่ือการเรียนการสอน
 วัสดุการศึกษาและเคร่ืองเล่นพัฒนาการ,
ค่าใช้จ่ายในการจัดหา/ซ่อมแซม/ปรับปรุง

  ครุภัณฑ์ วัสดุ ต่างๆ

3
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัด 
อปท.

จ านวน 2 แหง่

ที่ วตัถุประสงค์

 จ านวนศตด.
ที่ด าเนินการ

สถานศึกษาในสังกัด 
อปท.มีวสัดุ อุปกรณ์ 
ตลอดจนงบประมาณ
ในการบริหารจัดการ

อย่างเพยีงพอ

สป. แผน
เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 น.5 ข้อ

 1



ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการทอ่งเที่ยวบนพ้ืนเอกลักษณข์องจังหวัด  และยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภมูิปญัญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมการทอ่งเที่ยวและเศรษฐกิจ  และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการทอ่งเที่ยว   กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมและอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
1.  แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

โครงการเดมิ
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

50,000    50,000   50,000   50,000   

 (.35,000)

รายการแก้ไข
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

 *แก้ไขครั้งที่ 1

40,000    40,000   40,000   40,000   

 (.35,000)

11

โครงการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซ่ึงเปน็
วันส าคัญของทางราชการ ฯ การจัด
นทิรรศการ  ฯ

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 ตวัชี้วัด
(KPI)

 แก้ไข  ไม่แก้ไข

ประชาชนได้เห็นถึง
ความส าคัญของวันส าคัญ

ต่างๆ

 ตวัชี้วัด
(KPI)

เพื่อเปน็ค่าใช่จ่ายในการจัดงานต่างๆ
ซ่ึงเปน็วันส าคัญของทางราชการ ฯ

วนัส าคัญต่าง ๆ
 จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

สป.
น.104 
ขอ้ 2

สป.
น.104 
ขอ้ 2

 จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการวนัส าคัญต่าง ๆ

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

ประชาชนได้เห็นถึง
ความส าคัญของวันส าคัญ

ต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซ่ึงเปน็
วันส าคัญของทางราชการ ฯ การจัด
นทิรรศการ  ฯ

1

ที่ โครงการ

เพื่อเปน็ค่าใช่จ่ายในการจัดงานต่างๆ
ซ่ึงเปน็วันส าคัญของทางราชการ ฯ

ที่

1

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วตัถุประสงค์

ไม่แก้ไข

วตัถุประสงค์



โครงการเดมิ
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

200,000     200,000 200,000 200,000 

(.100,000)

โครงการเดมิ
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

 แก้ไข

200,000     230,000 200,000 200,000 

(.100,000)

12

จ านวน 1 คร้ัง/ปี
  จ านวนคร้ัง
ที่ด าเนินการ

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
คุณธรรมและ

จริยธรรมในการ
ด ารงชีวติ

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 ตวัชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในการด ารงชีวติ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ในการด ารงชีวติ

4

ที่

ที่

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

4
โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ในการด ารงชีวติ

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในการด ารงชีวติ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี
  จ านวนคร้ัง
ที่ด าเนินการ

โครงการ วตัถุประสงค์

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

สป. หน้า 
103 ขอ้ 4

โครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
คุณธรรมและ

จริยธรรมในการ
ด ารงชีวติ

สป. หน้า 
103 ขอ้ 4

ไม่แก้ไข  ไม่แก้ไข

วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ตวัชี้วัด
(KPI)



โครงการเดมิ
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

40,000    40,000   40,000   40,000   

(.40,000)

รายการแก้ไข
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

 *แก้ไขครั้งที่ 1  แก้ไข

20,000    20,000   40,000   40,000   

(.40,000)

13

จ านวน 1 คร้ัง/ปี

  จ านวนคร้ัง
ที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

วตัถุประสงค์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

 ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท าพธิทีาง
ศาสนา ประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

ของตนเอง

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม  พธิทีาง
ศาสนาประเพณี  และวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมพธิทีางศาสนา ประเพณี 

และวฒันธรรมทอ้งถิ่น

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 ตวัชี้วัด
(KPI)

2

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

 ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท าพธิทีาง
ศาสนา ประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

ของตนเอง

2
สป.

น.104 ข้อ
 5

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

สป.
น.104 ข้อ

 5

  จ านวนคร้ัง
ที่ด าเนินการ

ที่ โครงการ  ตวัชี้วัด
(KPI)

ไม่แก้ไข

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม  พธิทีาง
ศาสนาประเพณี  และวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมพธิทีางศาสนา ประเพณี 

และวฒันธรรมทอ้งถิ่น
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

 ไม่แก้ไข



โครงการเดมิ
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

50,000    50,000   50,000   50,000   

(.50,000)

รายการแก้ไข
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

 *แก้ไขครั้งที่ 1  แก้ไข

60,000    60,000   50,000   50,000   

(.50,000)

14

โครงการหล่อเทียนวัน
เขา้พรรษา

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการหล่อเทยีน
วนัเข้าพรรษา

จ านวน 1 คร้ัง/ปี
  จ านวนคร้ัง
ที่ด าเนินการ

  จ านวนคร้ัง
ที่ด าเนินการ

วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการหล่อเทียนวัน
เขา้พรรษา

3

ที่

สป.
น.104 
ขอ้ 6

จ านวน 1 คร้ัง/ปี

สป.
น.104 
ขอ้ 6

ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษป์ระเพณีหล่อ
เทยีนวนัเข้าพรรษา

ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษป์ระเพณีหล่อ
เทยีนวนัเข้าพรรษา

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

 ตวัชี้วัด
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

3

ไม่แก้ไข

โครงการ

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการหล่อเทยีน
วนัเข้าพรรษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ตวัชี้วัด
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

 ไม่แก้ไข



ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่ 5  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อมทีส่มดลุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมดา้นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    กลยุทธ์ที ่ 1  ป้องกันและควบคุมโรคตดิตอ่และโรคไมต่ดิตอ่
1.  แผนงานสาธารณสุข

โครงการเดมิ
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

10,000    10,000   10,000   10,000   

(.10,000)

รายการแก้ไข
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

 แก้ไข

10,000    22,000   10,000   10,000   

(.10,000)
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 ไม่แก้ไข

  จ านวนคร้ังที่
ด าเนนิการ

ไม่แก้ไข

 ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

วตัถุประสงค์

จ านวน 1 คร้ัง/ปี

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

กสส. หนา้ 
138 ข้อ 5

โครงการ ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

1 ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาโรคเอดส์
ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้เกี่ยวกบัโรค
เอดส์และวิธีปอ้งกนั

กสส. หนา้ 
138 ข้อ 5

ที่

 เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรม
เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาโรคเอดส์

1 ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาโรคเอดส์
 เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรม
เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาโรคเอดส์

จ านวน 1 คร้ัง/ปี
  จ านวนคร้ังที่

ด าเนนิการ

ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้เกี่ยวกบัโรค
เอดส์และวิธีปอ้งกนั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ตวัชี้วัด
(KPI)



ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่ 5  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อมทีส่มดลุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมดา้นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    กลยุทธ์ที ่ 2  การบริหารจัดการขยะ
1.  แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการเดมิ
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

100,000     100,000 100,000 100,000 

(.200,000)

รายการแก้ไข
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

 *แก้ไขครั้งที่ 1  แก้ไข  ไม่แก้ไข

300,000     300,000 100,000 100,000 

(.200,000)
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1
จัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับงานก าจัด

ขยะมูลฝอย

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกัที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 ตวัชี้วัด
(KPI)

กสส.
น.139 
ขอ้ 1

กสส.
น.139 
ขอ้ 1

จัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับงานก าจัด
ขยะมูลฝอย

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อุปกรณ์เกี่ยวกับการก าจัดขยะ

จัดซ้ือถังขยะ และอุปกรณ์
ในการก าจัดขยะ ฯลฯ

 จ านวนถัง
ขยะและ

อปุกรณ์ที่จัดหา

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

อบต.มอีปุกรณ์ในการ
ก าจัดขยะอย่างเพยีงพอ

อบต.มอีปุกรณ์ในการ
ก าจัดขยะอย่างเพยีงพอ

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อุปกรณ์เกี่ยวกับการก าจัดขยะ

จัดซ้ือถังขยะ และอุปกรณ์
ในการก าจัดขยะ ฯลฯ

ไม่แก้ไข

 จ านวนถัง
ขยะและ

อปุกรณ์ที่จัดหา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ตวัชี้วัด
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบหลกั

1



ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่ 3  เสริมสร้างระบบสนับสนุนความร่วมมอืดา้นเศรษฐกิจการเมอืง การบริหาร สังคม และวัฒนธรรมรองรับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การพัฒนาระบบบริหารงานให้มคีวามเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที ่6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ        กลยุทธ์ที ่ 1  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1.  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

โครงการเดมิ
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

400,000     400,000 400,000 40,000   

(.360,000)

รายการแก้ไข
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

 *แก้ไขครั้งที่ 1  แก้ไข

320,000     300,000 400,000 40,000   

(.360,000)
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สป.
น.142 ข้อ

 1

1
เพื่อจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

ของสมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง อบต.

 ตวัชี้วัด
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

บคุลากรของ อบต.มี
ความรู้และ

ประสบการณ์ในการ
ปฏบิติังาน

บคุลากรของ อบต.มี
ความรู้และ

ประสบการณ์ในการ
ปฏบิติังาน

ไม่แก้ไข

จัดฝึกอบรมและกิจกรรมศึกษาดู
งานของสมาชิก พนักงานลูกจ้าง 

อบต.
 จ านวน 1 คร้ัง/ปี

 จ านวนคร้ังที่
ด าเนนิการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1
จัดฝึกอบรมและกิจกรรมศึกษาดู
งานของสมาชิก พนักงานลูกจ้าง 

อบต.

เพื่อจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของสมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง อบต.

 จ านวน 1 คร้ัง/ปี
 จ านวนคร้ัง
ที่ด าเนินการ

สป.
น.142 ข้อ

 1

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ตวัชี้วัด
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบหลกั

 ไม่แก้ไข



โครงการเดมิ
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

80,000    80,000   80,000   80,000   

(.80,000)

รายการแก้ไข
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

 แก้ไข

60,000    60,000   60,000   60,000   

(.80,000)
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หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกัที่ โครงการ

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วตัถุประสงค์

 ตวัชี้วัด
(KPI)

 ตามที่ผู้บริหารเหน็สมควร

ที่ โครงการ

 เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการเล้ียง
รับรองของ อบต.

2

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ค่าใช้จ่ายในการเล้ียงรับรองของ 
 อบต.

วตัถุประสงค์

 ตวัชี้วัด
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

สป.
น.142 ข้อ 2

2

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

ค่าใช้จ่ายในการเล้ียงรับรองของ 
 อบต.

 เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการเล้ียง
รับรองของ อบต.

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

 จ านวนคร้ังที่
รับรอง

ไม่แก้ไข

สป.
น.142 ข้อ 2 ตามที่ผู้บริหารเหน็สมควร

 จ านวนคร้ังที่
รับรอง

 แก้ไข



โครงการเดมิ
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

20,000    20,000   20,000   20,000   

(.30,000)

รายการแก้ไข
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

 *แก้ไขครั้งที่ 1  แก้ไข  ไม่แก้ไข

30,000    30,000   20,000   20,000   

(.30,000)

19

วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 อบต.สามารถน าผลที่ได้
ไปเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ตวัชี้วัด
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับที่ โครงการ หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบหลกั

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

3
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวจิัย 
ประเมินผลประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการของ อบต.

 เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ศึกษาวจิัยประเมินผลประสิทธภิาพ

การบริหารจัดการของ อบต.
 จ านวน  1  คร้ัง/ปี

ไม่แก้ไข

ที่ โครงการ

3
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวจิัย 
ประเมินผลประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการของ อบต.

 เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ศึกษาวจิัยประเมินผลประสิทธภิาพ

การบริหารจัดการของ อบต.
 จ านวน  1  คร้ัง/ปี

  จ านวนคร้ัง
ที่ด าเนนิการ

 อบต.สามารถน าผลที่ได้
ไปเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ตวัชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบหลกั

  จ านวนคร้ัง
ที่ด าเนนิการ

สป.
น.142 ข้อ

 6

สป.
น.142 ข้อ

 6



2.  แผนงานบริหารงานทัว่ไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน/แผนงานการศึกษา/แผนงานสาธารณสุข/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการเดมิ

งบประมาณและที่ผ่านมา
 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

800,000     800,000 800,000 800,000 

(.815,000)

รายการแก้ไข
งบประมาณและที่ผ่านมา

 2561 
 (บาท)

 2562 
 (บาท)

 2563 
 (บาท)

 2564 
 (บาท)

 *แก้ไขครั้งที่ 1  แก้ไข  ไม่แก้ไข

1,405,000  1,060,000 800,000 800,000 

(.815,000)

20

โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ตวัชี้วัด
(KPI)

ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน

  จ านวนคร้ัง
ที่ด าเนนิการ
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