
๑๒

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย งบประมาณ เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่ หน%วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) เป+นโครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 255๙ 25๖๐ 256๑ KPI คาดว%าจะได7รับ ที่รับผิดชอบ

๑ โครงการขยายเขต  -เพื่อความสะดวก  -ดวงโคมใช�หลอด 200,000 ก�อสร�างปรับปรุง ระบบ  -เพื่อเพิ่มแสงสว�าง  -ติดตั้งโคมไฟฟ)าชนิดไฮเบย, ๗๐๐,๐๐๐ - - โคมไฮเบย,  -มีแสงสว�าง กองช�าง

และติดตั้งโคมไฟฟ)า ปลอดภัยในชีวิตและ ฟลูออเรสเซนต, ขนาด (งบท�องถิ่น ไฟฟ)าแสงสว�างสนามกีฬา และมีมาตรฐานในการ ชนิด ใช�หลอด LED งบท�องถิ่น จํานวน เพียงพอต�อการ
สาธารณะ ชนิดใช� ทรัพย,สินแก�ประชาชน ขนาด ๒x๓๖ วัตต, หรือเงินอุดหนุน) ศูนย,เยาวชนเทศบาล ติดตั้งให�มีความ ไม�น�อยกว�า ๒๐๐ วัตต, หรือเงินอุดหนุน ไม�น�อยกว�า เล�นกีฬาและการ

หลอดฟลูออเรสเซนต, ในการสัญจร กิ่งแขนเดี่ยว ตามแบบ ตลาด ๔ (สนามบาส  ปลอดภัยและแสงสว�าง จํานวน  ๔๘ โคม พร�อม ๒๐๐ วัตต, แข�งขันเพิ่มความ

ขนาด ๒x๓๖ วัตต,  -เพื่อให�มีไฟฟ)า แปลนของการไฟฟ)า เก็ตบอล)และติดตั้งมิเตอร, เพียงพอ อุปกรณ,การติดตั้ง และพาด
สายไฟเคเบิลใต�ดิน รวมชุด

จํานวน ปลอดภัย

และซอย ๔ รวมทั้ง สาธารณะเพิ่ม ส�วนภูมิภาค อ.แกลง ไฟฟ)า ๓ เฟส ๔ สาย ๑๕ สายไฟเคเบิลใต�ดิน รวมชุด ๔๘ โคม

ทางเชื่อมระหว�างซอย ความสว�าง (๔๕) แอมปK ควบคุมการปLด-เปLด 

(ชุมชนมาบใหญ%)  (ชุมชนมาบใหญ%)

ทําเนียบแผนงาน/โครงการแผนพัฒนาสามป> (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๖

โครงการภายใต7แนวทางการพัฒนา ก%อสร7าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท7า ท%อระบายน้ํา ไฟฟ�าสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท%าเทียบเรือ เส7นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด7านโครงสร7างพื้นฐาน

ป>งบประมาณ



๑๓

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย งบประมาณ เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่ หน%วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) เป+นโครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 255๙ 25๖๐ 256๑ KPI คาดว%าจะได7รับ ที่รับผิดชอบ

๒ โครงการเพิ่มประสิทธิ

ภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย

 - ปรับปรุงถนนทาง  -เพื่อปรับปรุงถนน  -เปNนถนน คสล.พร�อม 5,623,500  -ปรับปรุงถนนภายใน  -เพื่อปรับปรุงถนน  -เปNนแบบถนนแอสฟRลท,ติก 224,64๐ - - ถนน  -ทําให�ถนนทางเข�า กอง

เข�าศูนย,ควบคุม ให�ได�มาตรฐานและ ระบบรางระบายน้ํา งบท�องถิ่น ศูนย,ควบคุมคุณภาพ ให�ได�มาตราฐานและ คอนกรีต กว�าง 6.00 ม.ยาว ภายใน ศูนย,ควบคุมคุณภาพ สาธารณสุขฯ

คุณภาพมูลฝอย สัญจรไปมาได�อย�าง พื้นที่ไม�น�อยกว�า เงินอุดหนุน มูลฝอย สัญจรไปได�สะดวก 74 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม� ศูนย, มูลฝอยได�มาตราฐาน งานกําจัดขยะฯ

สะดวก 2,500 ตร.ม. หรือส�วนกลาง น�อยกว�า 440 ตร.ม. และได�รับความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมาและระบายน้ํา

ได�สะดวกขึ้น

 -ปรับปรุงถนนรอบ  -เพื่อปรับปรุงถนน  -เปNนถนน คสล. 2,000,000 ปรับปรุงถนนรอบบ�อ  -เพื่อปรับปรุงถนนรอบ  -เปNนถนนแบบถนนแอสฟRลท, ๓,๔๗๗,๖๖๐ - - ถนน  -ทําให�รถบรรทุก กอง

บ�อฝRงกลบขยะทั้ง ภายในศูนย,ควบคุม พร�อมระบบราง ฝRงกลบขยะทั้งบ�อA บ�อฝRงกลบขยะให�ได� ติกคอนกรีต กว�าง 3 ม. ยาว สําหรับ ขยะและรถที่ปฏิบัติ สาธารณสุขฯ

บ�อ A และ B คุณภาพมูลฝอยให�ได� ระบายน้ํา พื้นที่ไม� และ B มาตาฐานและสัญจร 962 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจรา รถบรรทุก งานมีความสะดวก งานกําจัดขยะฯ

มาตราฐาน และสัญจร น�อยกว�า 2,500 ตร.ม. ไปมาได�สะดวก จรไม�น�อยกว�า 2,886 ตร.ม. วิ่งรอบบ�อ ปฏิบัติงานได�คล�องตัว

ไปมาได�อย�างสะดวก ฝRงกลบ และสะดวกในการ

ขยะ สัญจรไปมา

 -เสริมคันดินรอบบ�อ  -เพื่อปรับปรุงหลุม  -จํานวน 1 บ�อ 4,844,000 ปรับปรุงถนนรอบบ�อ  -เพื่อปรับปรุงถนนรอบ  -เปNนแบบถนนแอสฟRลท,ติก 691,530 - - ถนน  -ทําให�รถบรรทุก กอง

ฝRงกลบขยะ ฝRงกลบขยะให�มี บําบัดน้ําเสีย บ�อบําบัดน้ําเสียให�ได� คอนกรีต กว�าง 3. ม. รอบบ�อ ขยะและรถที่ปฏิบัติ สาธารณสุขฯ

ปริมาณที่เพิ่มขึ้น มาตรฐานและสัญจรไป ยาว 429 ม. หรือมีพื้น บําบัด งานมีความสะดวก งานกําจัดขยะฯ

มาได�สะดวก ที่ผิวจราจรไม�น�อยกว�า น้ําเสีย ปฏิบัติงานได�คล�องตัว

1,287 ตร.ม. และสะดวกในการ

สัญจรไปมา

ทําเนียบแผนงาน/โครงการแผนพัฒนาสามป> (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๖

โครงการภายใต7แนวทางการพัฒนา ก%อสร7าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท7า ท%อระบายน้ํา ไฟฟ�าสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท%าเทียบเรือ เส7นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด7านโครงสร7างพื้นฐาน

ป>งบประมาณ



๑๔

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย งบประมาณ เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่ หน%วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) เป+นโครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 255๙ 25๖๐ 256๑ KPI คาดว%าจะได7รับ ที่รับผิดชอบ

 -ก�อสร�างอาคารโรง  -เพื่อกิจกรรมคัดแยก  -จํานวน 1 หลัง 18,000,000 ก�อสร�างอาคารโรงคัด  -เพื่อกิจกรรมคัดแยก อาคารโครงหลังคาเหล็กกว�าง 33,246,320 - - อาคาร 1  -มีอาคารและพื้นที่ กอง

คัดแยกขยะ ขยะได�มีพื้นที่ในการ แยกขยะ ขยะ ได�มีพื้นที่ในการ 30 ม. ยาว 100 ม.มีผนัง2 หลัง ในการดําเนิน สาธารณสุขฯ

ดําเนินการ ดําเนินการ ด�านเกล็ดระบายอากาศพื้นที่ กิจกรรมคัดแยกขยะ งานกําจัดขยะฯ

เปNน คสล.พร�อมระบบไฟฟ)า

ลูกลมดูดอากาศและราง

ระบายน้ํา เปNนต�น มีห�องเก็บ

พัสดุ เก็บขยะรีไซเคิลและ

ห�องอํานวยการ มีงานครุภัณฑ,

 และรถเครื่องจักรกล

 -ลานล�างรถขยะพร�อม  -เพื่อให�รถขยะและนํา  -จํานวน 1 แห�ง 4,000,000 ลานล�างรถขยะพร�อม  -เพื่อให�รถขยะที่นํา  -ลานล�างรถขยะมีพื้นที่เปNน 909,920 - - ลานล�าง  -รถยนต,บรรทุกขยะ กอง

อุปกรณ,ชําระล�าง ขยะมาฝRงกลบได�ทํา อุปกรณ,ชําระล�าง ขยะ มาหลุมฝRงกลบ คสล. หนา 0.20 ม. พื้นที่ รถขยะ ได�ล�างทําความ สาธารณสุขฯ

ความสะอาดชําระล�าง ได�ทําความสะอาดชําระ ใช�สอยไม�น�อยกว�า288ตร.ม. พร�อม สะอาดและเพิ่ม งานกําจัดขยะฯ

สิ่งสกปรก ล�างสิ่งสกปรก พร�อมอุปกรณ,ชําระล�าง เช�น อุปกรณ, ประสิทธภาพอายุ

หัวฉีด ปRaมน้ํา สายยาง ฯลฯ ฉีดล�าง การใช�งาน

 -ปรับปรุงตัวอาคาร เพื่อให�เครื่องชั่งน้ําหนัก  -จํานวน 1 แห�ง 2,000,000 เครื่องชั่งน้ําหนัก  -เพื่อให�เครื่องชั่ง  -ปรับปรุงระบบชั่งน้ําหนัก 467,630 เครื่อง  -รถขยะที่นําขยะมา กอง

สํานักงานและเครื่อง มีคุณภาพและสามาถ น้ําหนักมีคุณภาพและ โดยติดตั้งเครื่องชั่งน้ําหนัก ชั่งน้ํา หลุมฝRงกลบได�รับ สาธารณสุขฯ

ชั่งน้ําหนัก (ของเดิม) ใช�งานได�อย�างมีประ ใช�งานได�อย�างมี รถบรรทุกแบบลอยหน�าปูน หนักขยะ การชั่งน้ําหนักอย�าง งานกําจัดขยะฯ

สิทธิภาพมากขึ้น เพื่อ ประสิทธิภาพมากขึ้น ยกระดับฐานชั่งน้ําหนักระบบ รถบรรทุก แม�นยํา มีระบบการ

ให�อาคารสํานักงาน อิเล็กโทรนิค (คอนกรีต-แท�นลอย) แบบลอย จัดเก็บข�อมูลและ

ที่ได�มาตรฐาน ขนาด 3x9 ม.พิกัด 50 ตัน หน�าปูน รายงาน

ค�าความละเอียด 10 กก.

ทําเนียบแผนงาน/โครงการแผนพัฒนาสามป> (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๖

โครงการภายใต7แนวทางการพัฒนา ก%อสร7าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท7า ท%อระบายน้ํา ไฟฟ�าสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท%าเทียบเรือ เส7นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด7านโครงสร7างพื้นฐาน

ป>งบประมาณ



๑๕

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย งบประมาณ เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่ หน%วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) เป+นโครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 255๙ 25๖๐ 256๑ KPI คาดว%าจะได7รับ ที่รับผิดชอบ

1 เครื่องสูบน้ําแบบ  -เพื่อใช�กิจกรรมของ  -จํานวน ๑ เครื่อง 15,000 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข�ง  -เพื่อใช�กิจกรรมของ  -จํานวน ๑ เครื่อง 11,000 - - จํานวน  -ทําให�โรงเรียน กอง

หอยโข�ง เครื่องยนต, โรงเรียน (งบท�องถิ่น) มอเตอร,ไฟฟ)าสูบน้ําได� โรงเรียน (งบท�องถิ่น) ๑ เครื่อง มีเครื่องสูบน้ํา การศึกษา

เบนซิน สูบน้ําได� ๔๕๐ ลิตร/นาที ไว�ใช�ในกิจกรรม งานโรงเรียน

๑,๑๐๐ ลิตร/นาที ต�างๆของโรงเรียน

ขนาด ๕ แรงม�า

๒ เครื่องสํารองไฟ  -เพื่อใช�ในการปฏิบัติ  -จํานวน ๑ ชุด ๓,๑๐๐ จัดซื้อเครื่องพิมพ,  -เพื่อจัดหาสื่อการเรียน  -จํานวน ๑ เครื่อง ๑๗,๐๐๐ - - จํานวน ๑ เครื่อง -ทําให�ปฏิบัติงาน กองการศึกษา

หน�าที่มีความคล�องตัว (งบท�องถิ่น) Multifunction การสอนและใช�สําหรับ เครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท (งบท�องถิ่น) มีประสิทธิภาพ งานโรงเรียน

รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ชนิดเลเซอร,/ชนิด LED สี ในงานวิชาการพิมพ,แบบ เกิดความคล�องตัว

ปพ.ให�แก�นักเรียน สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

๓ โตnะหมู�บูชาขนาด ๙  -เพื่อไว�ใช�ในการจัดทํา  -โตnะหมู�บูชา 40,000 จัดซื้อเครื่องตัดหญ�า  -เพื่อสําหรับในการ  -จํานวน ๑ เครื่อง ๑๓,๐๐๐ - - จํานวน ๑ เครื่อง -ทําให�บริเวณ กองการศึกษา

พิธีสําคัญต�างๆ ขนาด ๙ จํานวน ๑ ชุด (เงินอุดหนุน)  แบบเข็น ตกแต�งอาคารสถานที่ เครื่องละ ๑๓,๐๐๐ บาท (งบท�องถิ่น) อาคารและสถานที่ งานโรงเรียน

ของทางเทศบาล ตกแต�งสนามหญ�า ต�างๆ มีความ

ด�านหน�าอาคารเรียน สวยงามเรียบร�อย 

ด�านหน�าอาคารเรือนพยาบาล ดูสะอาดเปNน

และด�านหลังอาคาร   ระเบียบมากยิ่งขึ้น

๔ โตnะม�าหินอ�อน  -เพื่อไว�รองรับ  -จํานวน ๑๐ ชุด ๕๐,๐๐๐ จัดซื้อโตnะม�าหินอ�อน  -เพื่อให�เด็กนักรียน  -จํานวน ๕ ชุด ๒๕,๐๐๐ - - จํานวน  -เด็กนักเรียนมีโตnะ กองการศึกษา

ผู�ปกครองได�นั่งรอ (เงินอุดหนุน) พร�อมเก�าอี้ มีโตnะไว�ทํากิจกรรม ชุดละ ๕,๐๐๐ บาท (งบท�องถิ่น) ๕ ชุด ในการจัดกิจกรรม งานโรงเรียน

นักเรียน ต�างๆในโรงเรียน ต�างๆในโรงเรียน

๑๖

ทําเนียบแผนงาน/โครงการแผนพัฒนาสามป> (พ.ศ.255๙ - 256๑)  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๖
โครงการภายใต7แนวทางการพัฒนาส%งเสริม ปรับปรุง ประชาสัมพันธ� เผยแพร%ข7อมูลข%าวสาร และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช7ให7ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

   (ยุทธศาสตร�การพัฒนาด7านการบริหารจัดการที่ดี)
ป>งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย งบประมาณ เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่ หน%วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) เป+นโครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 255๙ 25๖๐ 256๑ KPI คาดว%าจะได7รับ ที่รับผิดชอบ

๕ จัดซื้อเครื่อง  -เพื่อใช�ในการปฏิบัติ  -จํานวน ๑ ชุด 33,100 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร,  -เพื่อใช�ในการปฏิบัติ  -จํานวน ๑ เครื่อง ๒๑,๐๐๐ - - จํานวน ๑  -ทําให�การปฏิบัติ กองวิชาการฯ

คอมพิวเตอร,พร�อม หน�าที่มีความคล�องตัว (งบท�องถิ่น) โนnตบุnค หน�าที่ที่มีความคล�องตัว มีหน�วยประมวลผลกลาง (งบท�องถิ่น) เครื่อง งานมีประสิทธิภาพ งานวิเคราะห,ฯ

อุปกรณ, รวดเร็วในการปฏิบัติงาน รวดเร็วในการ (cpu) ไม�น�อยกว�า ๒ แกนหลัก สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร, ปฏิบัติงาน (๒core) จํานวน ๑หน�วย

๑.๒ เครื่องสํารองไฟ

๖ จัดซื้อตู�เหล็ก  -เพื่อใช�ในการจัดเก็บ  -จํานวน ๑ ชุด ๑๒,๐๐๐ จัดซื้อตู�เหล็กเก็บเอกสาร  -เพื่อใช�ในการจัดเก็บ  -มีขนาดไม�น�อยกว�า ๑๑,๕๐๐ - - จํานวน  -เก็บเอกสาร กองวิชาการฯ

เอกสารต�างๆ (งบท�องถิ่น) ๒ บาน เอกสารต�างๆ ๑,200x๖0๐x๑,๙00 มม. (งบท�องถิ่น) ๑ ตู� ต�างๆให�เปNน งานนิติการ

จํานวน ๑ ตู� ระเบียบเรียบร�อย

๗ จัดซื้อตู�เหล็ก  -เพื่อใช�ในการจัดเก็บ  -จํานวน ๑ ชุด ๘,๐๐๐ จัดซื้อตู�เหล็กเก็บเอกสาร  -เพื่อใช�ในการจัดเก็บ  -มีขนาดไม�น�อยกว�า ๖,๓๐๐ - - จํานวน  -เก็บเอกสาร กองวิชาการฯ

ตู� ๒ บาน เอกสารต�างๆ (งบท�องถิ่น) ๒ บาน เอกสารต�างๆ ๙00x๔50x๑,800 มม. (งบท�องถิ่น) ๑ ตู� ต�างๆให�เปNน งานนิติการ

จํานวน ๑ ตู� ระเบียบเรียบร�อย

๘ รถจักรยานยนต,  -เพื่อจัดหาซื้อวัสดุ  -จํานวน ๒ คัน ๑๐๕,๖๐๐ รถจักรยานยนต,  -เพื่อไว�ใช�ในการ  -จํานวน ๑ คัน ๕๓,๐๐๐ - - จํานวน  -ทําให�การปฏิบัติ กอง

ขนาด ๑๒๕ ซีซี อุปกรณ,ที่จําเปNน คันละ ๕๒,๘๐๐ บาท (งบท�องถิ่น) ขนาด ๑๒๕cc ปฏิบัติงานและก�อให� ราคาคันละ ๕๓,๐๐๐ บาท (งบท�องถิ่น) ๑ คัน งานมีประสิทธิภาพ สาธารณสุขฯ

(ราคานอกเหนือ ไว�ใช�ในการปฏิบัติงาน (ราคานอกเหนือ เกิดประสิทธิภาพและ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น งานกําจัดขยะ

มาตรฐานครุภัณฑ,) และก�อให�เกิด มาตรฐานครุภัณฑ,) ความสะดวกรวดเร็ว

ประสิทธิภาพและ ในการปฏิบัติงาน

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการปฏิบัติงาน

๑๗

ทําเนียบแผนงาน/โครงการแผนพัฒนาสามป> (พ.ศ.255๙ - 256๑)  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๖
โครงการภายใต7แนวทางการพัฒนาส%งเสริม ปรับปรุง ประชาสัมพันธ� เผยแพร%ข7อมูลข%าวสาร และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช7ให7ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ทําเนียบแผนงาน/โครงการแผนพัฒนาสามป> (พ.ศ.255๙ - 256๑)  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๖

   (ยุทธศาสตร�การพัฒนาด7านการบริหารจัดการที่ดี)
ป>งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย งบประมาณ เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่ หน%วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) เป+นโครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 255๙ 25๖๐ 256๑ KPI คาดว%าจะได7รับ ที่รับผิดชอบ

๙ ฉากโปรเจคเตอร,  -เพื่อใช�ปฏิบัติงาน  -จํานวน ๑ ชุด 4,000 ฉากโปรเจคเตอร,  -เพื่อใช�ปฏิบัติงาน  -จํานวน ๑ ชุด 4,000 - - ๑ ชุด  -ทําให�การปฏิบัติ สํานักปลัด

ขนาด ๔๐ นิ้ว และอํานวย (งบท�องถิ่น) ขนาดไม�น�อยกว�า ๔๐ นิ้ว และอํานวย (งบท�องถิ่น) งาน มีประสิทธิภาพ

ความสะดวกในการ ความสะดวกในการ เกิดความสะดวก

ปฏิบัติงานนอก ปฏิบัติงานนอก ในการปฏิบัติงาน

สถานที่ สถานที่ นอกสถานที่

โครงการภายใต7แนวทางการพัฒนาส%งเสริม ปรับปรุง ประชาสัมพันธ� เผยแพร%ข7อมูลข%าวสาร และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช7ให7ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
   (ยุทธศาสตร�การพัฒนาด7านการบริหารจัดการที่ดี)

ป>งบประมาณ














