
แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการปอูงกนัและก าจัดศัตรูพชื เพื่อใหเ้กษตรกรมคีวามรู้ อบรมการผลิตและใช้ 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพงึพอใจ เกษตรกรในพื้นที่ ส านกัปลัด

โดยการใช้เชื้อราบวิเวอร์เรียเพื่อ ความเข้าใจและสามารถ เชื้อราบวิเวอร์เรีย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 ต าบลบา้นเหล่าได้รับ

ปอูงกนัก าจัดศัตรูพชื ผลิตและใช้เชื้อราบวิเวอร์ ใหก้บัเกษตรในพื้นที่ ของผู้เข้าร่วม ความรู้ในการปอูงกนั

เรียได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ปลีะ  1  คร้ัง กจิกรรม และก าจัดศัตรูพชืได้

โดยใช้เชื้อราบวิเวอร์เรีย

2 โครงการปรับปรุงบ ารุงดินในการใช้ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน อบรมใหค้วามรู้กบั 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพงึพอใจ ประชาชนมคีวามรู้ใน ส านกัปลัด

ปุ๋ยพชืสด/ปุ๋ยอนิทรีย์ /ปุ๋ยอดัเมด็ มคีวามรู้ในวิธีการ เกษตรกรในพื้นที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 วิธีการปรับปรุงบ ารุง

เพื่อการอนรัุกษดิ์นและน้ า ปรับปรุงบ ารุงดินในการ ปลีะ  1  คร้ัง ของผู้เข้าร่วม ดินโดยการใช้ปุ๋ยพชืสด

ใช้ปุ๋ยพชืสด/ปุ๋ยอนิทรีย์ กจิกรรม

ปุ๋ยอดัเมด็

3 โครงการปอูงกนัก าจัดโรคและ เพื่อสนบัสนนุสารเคมแีละ เกษตรกรในพื้นที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพงึพอใจ เกษตรได้รับการ ส านกัปลัด
แมลงศัตรูพชื สารชีวภาพในการปอูงกนั ประสบความเดือดร้อน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 ช่วยเหลือท าใหไ้ด้ผล

และก าจัดศัตรูพชืใหก้บั ได้รับการช่วยเหลือ ของจ านวน ผลิตที่ดี และไมเ่สียหาย
เกษตรกรในต าบล อย่างทนัถ่วงที เกษตรกรที่ได้

รับการช่วยเหลือ

    5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสรมิอาชีพที่สรา้งรายได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  12  การพัฒนาตามแนวทางของหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

         5.1  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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4 โครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัว เพื่อสนบัสนนุการด าเนนิ สนบัสนนุการด าเนนิ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพงึพอใจ เกษตรกรในพื้นที่ ส านกัปลัด

เพื่อการอปุโภค-บริโภค ชีวิตแบบเศรษฐกจิพอเพยีง กจิกรรมปลูกผักสวน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 มกีารด ารงชีวิตตาม

เกษตรกรมผีลผลิตไว้ ครัวใหก้บัประชาชน ของผู้เข้าร่วม แนวเศรษฐกจิพอเพยีง

บริโภคเอง ในพื้นที่ กจิกรรม

5 สนบัสนนุการด าเนนิงานของศูนย์ เพื่อเพมิประสิทธิภาพ ศูนย์บริการและถ่าย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพงึพอใจ ศูนย์บริการและถ่าย ส านกัปลัด

บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริการแกเ่กษตรกร ทอดเทคโนโลยีการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 ทอดการเกษตรต าบล

การเกษตรประจ าต าบลบา้นเหล่า และเผยแพร่ข่าวสารด้าน เกษตรประจ า ของผู้เข้าร่วม บา้นเหล่ามศัีกยภาพ

การเกษตร เปน็จุด ต าบลบา้นเหล่า กจิกรรม และมกีารจัดท าฐาน

ประสานงานร่วมกนั ข้อมลูที่เปน็ปจัจุบนั

6 โครงการส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ เพื่อส่งเสริมอาชีพ จัดกจิกรรมส่งเสริม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพงึพอใจ เกษตรกรในพื้นที่ ส านกัปลัด

ประชาชน เกษตรกร ต.บา้นเหล่า ใหแ้กก่ลุ่มเกษตรกร/ อาชีพท าหนอ่ไมอ้ดัปิ๊บ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 ที่ว่างงานได้สร้าง

(ท าหนอ่ไมอ้ดัปิ๊บ) ประชาชนได้มรีายได้ ของผู้เข้าร่วม รายได้เสริม และมี

เสริมจากการท าการเกษตร กจิกรรม รายได้ที่เพิ่มขึ้น

ท าใหคุ้ณภาพชีวิต

ในครอบครัวดีขึ้น

    5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสรมิอาชีพที่สรา้งรายได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
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7 โครงการจัดต้ังกลุ่มผลิตปุ๋ย เพื่อลดต้นทนุการผลิต จัดต้ังกลุ่มผลิตปุ๋ย 50,000 - - - - ความพงึพอใจ เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยที่ ส านกัปลัด

อนิทรีย์ใหก้บัเกษตรกร ประชาชน จากการใช้ปุ๋ยเคมปีรับ อนิทรีย์ใหก้บัเกษตรกร (อบต.) ร้อยละ  70 ราคาถูก และได้รับการ

ในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า เปล่ียนมาใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ และประชาชนในพื้นที่ ของผู้เข้าร่วม ช่วยเหลือบรรเทาความ

ชีวภาพ ส่งเสริมการผลิต กลุ่มผลิตปุ๋ย เดือดร้อน และมกีองทนุ

พชืที่ปลอดภยัจากสารพษิ ในการท าการเกษตร

8 โครงการประกนัราคาพชืผลทางการ เพื่อประกนัราคาพชืผล ประกนัราคาพชืผล - - 100,000 - - ความพงึพอใจ เกษตรได้รับการประกนั ส านกัปลัด

เกษตร (ข้าว ,ข้าวโพด,ถั่วเหลือง) ทางการเกษตรใหก้บั ทางการเกษตรใหก้บั (อบต.) ร้อยละ  70 ราคาพชืผลทางการ

ใหก้บัเกษตรกรในพื้นที่ต าบล เกษตรในพื้นที่ เกษตร ของผู้เข้าร่วม เกษตรเปน็เปน็บรรเทา

บา้นเหล่า ประกนัราคา ปญัหาความเดือดร้อน

พชืผล ใหก้บัเกษตรกรได้

9 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุ สนบัสนนุการใช้เมล็ด - - 200,000 - - ความพงึพอใจ เกษตรกรได้รับการ ส านกัปลัด

ใช้เมล็ดพนัธ์ข้าวคุณภาพดีใหแ้ก่ การใช้เมล็ดพนัธ์ข้าว พนัธ์ข้าวคุณภาพใหก้บั (อบต.) ร้อยละ  70 สนบัสนนุเมล็ดพนัธ์ข้าว

เกษตรกรต าบลบา้นเหล่า คุณภาพใหแ้กเ่กษตรกร เกษตรกร ของผู้ได้รับ เปน็การช่วยเหลือ

ในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า สนบัสนนุ เกษตรกรในระดับหนึ่ง

เมล็ดพนัธ์ข้าว

    5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสรมิอาชีพที่สรา้งรายได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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10 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตาม ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ - 30,000 - - - ความพงึพอใจ กลุ่มพฒันาสตรีมี ส านกัปลัด

แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ตามแนวทางปรัชญา ตามแนวทางเศรษฐกจิ (อบต.) ร้อยละ  70 อาชีพเสริมตามแนวทาง

ใหก้บักลุ่มพฒันาสตรีต าบล เศรษฐกจิพอเพยีง พอเพยีง ของประชาชน เศรษฐกจิพอเพยีง

บา้นเหล่า ในพื้นที่

11 โครงการส่งเสริมแหล่งทอ่งเที่ยว เพื่อส่งเสริมแหล่งทอ่งเที่ยว แหล่งทอ่งเที่ยว - 50,000 - - - ความพงึพอใจ ในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า ส านกัปลัด

เชิงเกษตรต าบลบา้นเหล่า เชิงเกษตรในพื้นที่ของ เชิงเกษตรในต าบล (อบต.) ร้อยละ  70 มแีหล่งทอ่งเที่ยว

ต าบลบา้นเหล่า ของประชาชน เชิงเกษตร

ในพื้นที่

12 โครงการจัดซ้ือชุดตรวจสารอาหาร ชุดตรวจสอบอนิทรีย์ ชุดตรวจสอบ 20,000 - - - - ความพงึพอใจ ใช้วิเคราะหป์ริมาณ ส านกัปลัด

ในดิน (NPK) วัตถุในดินใช้ตรวจวัด สารอาหารในดิน (อบต.) ร้อยละ  70 ธาตุอาหารในดินและ

ปริมาณอนิทรีย์วัตถุที่มี ของประชาชน บอกถึงสภาวะความ

อยู่ในดิน ในพื้นที่ อดุมสมบรูณ์ของดิน

ในสภาพจริง

    5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสรมิอาชีพที่สรา้งรายได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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13 โครงการขับเคล่ือนตามปรัชญา เพื่อใหป้ระชาชน ประชาชนในพื้นที่ - - - 50,000 - ความพงึพอใจ ประชาชนในพื้นที่ ส านกัปลัด

เศรษฐกจิพอเพยีง  ในพื้นที่หมู่ที่  2 มกีารใช้ชีวิตประจ าวันตาม หมู่ที่  2  (อบต.) ร้อยละ  70 มกีารใช้ชีวิตประจ าวัน

ต.บา้นเหล่า หลักการของความพอเพยีง ของประชาชน ตามหลักการของความ

ความพอดี พอประมาณ ในพื้นที่ พอเพยีง พอประมาณ

ไมฟุุ่มเฟอืย ไมฟุุ่มเฟอืย

14 โครงการส่งเสริมอาชีพใหก้บักลุ่ม เพื่อส่งเสริมความรู้และ ประชาชนทมี่มคีวาม - 50,000 - - - ความพงึพอใจ ประชาชนที่สนใจมี ส านกัปลัด

แมบ่า้น  ในพื้นที่หมู่ที่  6  ทกัษะด้านอาชีพใหแ้ก่ สนใจ  ในพื้นที่หมู่ที่  6 (อบต.) ร้อยละ  70 โอกาสและทางเลือก

ต.บา้นเหล่า กลุ่มแมบ่า้นและสตรี ของประชาชน ในการประกอบอาชีพ

ในพื้นที่  ในพื้นที่ เปน็การเพิ่มรายได้

และลดรายจ่าย

15 โครงการส่งเสริมอาชีพใหก้บักลุ่ม เพื่อส่งเสริมความรู้และ ประชาชนที่มคีวาม - - - 50,000 - ความพงึพอใจ ประชาชนที่สนใจมี ส านกัปลัด

แมบ่า้น  ในพื้นที่หมู่ที่  7 ทกัษะด้านอาชีพใหแ้ก่ สนใจ  ในพื้นที่หมู่ที่  7 (อบต.) ร้อยละ  70 โอกาสและทางเลือก

ต.บา้นเหล่า กลุ่มแมบ่า้นและสตรี ของประชาชน ในการประกอบอาชีพ

ในพื้นที่  ในพื้นที่ เปน็การเพิ่มรายได้

และลดรายจ่าย

    5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสรมิอาชีพที่สรา้งรายได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  12  การพัฒนาตามแนวทางของหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

         5.1  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

16 โครงการส่งเสริมอาชีพใหก้บักลุ่ม เพื่อส่งเสริมความรู้และ ประชาชนที่มคีวาม - 50,000 - - - ความพงึพอใจ ประชาชนที่สนใจมี ส านกัปลัด

แมบ่า้น  ในพื้นที่หมู่ที่  8 ทกัษะด้านอาชีพใหแ้ก่ สนใจ  ในพื้นที่หมู่ที่  8 (อบต.) ร้อยละ  70 โอกาสและทางเลือก

ต.บา้นเหล่า กลุ่มแมบ่า้นและสตรี ของประชาชน ในการประกอบอาชีพ

ในพื้นที่  ในพื้นที่ เปน็การเพิ่มรายได้

และลดรายจ่าย

17 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อฝึกอบรมส่งเสริม กลุ่มสตรีแม่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพงึพอใจ ประชาชนที่สนใจมี ส านกัปลัด

ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ อาชีพตามแนวทางหลัก ในพื้นที่ต าบลบ้านเหล่า (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 โอกาสและทางเลือก

พอเพยีงให้กับกลุ่มพฒันาสตรี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ของประชาชน ในการประกอบอาชีพ

ต าบลบ้านเหล่า ให้กับกลุ่มสตรี ในพื้นที่ เปน็การเพิ่มรายได้

และลดรายจ่าย

    5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสรมิอาชีพที่สรา้งรายได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  12  การพัฒนาตามแนวทางของหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

         5.1  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

18 โครงการส่งเสริมอาชีพใหก้บักลุ่ม เพื่อส่งเสริมความรู้และ ประชาชนที่มคีวาม - 50,000 - 50,000 50,000 ความพงึพอใจ ประชาชนที่สนใจมี ส านกัปลัด

แมบ่า้น  ในพื้นที่หมู่ที่  9 ทกัษะด้านอาชีพใหแ้ก่ สนใจ  ในพื้นที่หมู่ที่  9 (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 โอกาสและทางเลือก

ต.บา้นเหล่า กลุ่มแมบ่า้นและสตรี ของประชาชน ในการประกอบอาชีพ

ในพื้นที่  ในพื้นที่ เปน็การเพิ่มรายได้

และลดรายจ่าย

19 โครงการส่งเสริมอาชีพใหก้บักลุ่ม เพื่อส่งเสริมความรู้และ ประชาชนที่มคีวาม - - - 50,000 50,000 ความพงึพอใจ ประชาชนที่สนใจมี ส านกัปลัด

แมบ่า้น  ในพื้นที่หมู่ที่  1 ทกัษะด้านอาชีพใหแ้ก่ สนใจ  ในพื้นที่หมู่ที่  1 (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 โอกาสและทางเลือก

ต.บา้นเหล่า กลุ่มแมบ่า้นและสตรี ของประชาชน ในการประกอบอาชีพ

ในพื้นที่  ในพื้นที่ เปน็การเพิ่มรายได้

และลดรายจ่าย

20 โครงการส่งเสริมอาชีพใหก้บักลุ่ม เพื่อส่งเสริมความรู้และ ประชาชนที่มคีวาม - - - 50,000 - ความพงึพอใจ ประชาชนที่สนใจมี ส านกัปลัด

แมบ่า้น  ในพื้นที่หมู่ที่  3 ทกัษะด้านอาชีพใหแ้ก่ สนใจ  ในพื้นที่หมู่ที่  3 (อบต.) ร้อยละ  70 โอกาสและทางเลือก

ต.บา้นเหล่า กลุ่มแมบ่า้นและสตรี ของประชาชน ในการประกอบอาชีพ

ในพื้นที่  ในพื้นที่ เปน็การเพิ่มรายได้

และลดรายจ่าย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  12  การพัฒนาตามแนวทางของหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
    5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสรมิอาชีพที่สรา้งรายได้
         5.1  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

21 โครงการส่งเสริมอาชีพใหก้บักลุ่ม เพื่อส่งเสริมความรู้และ ประชาชนที่มคีวาม - - - 50,000 - ความพงึพอใจ ประชาชนที่สนใจมี ส านกัปลัด

แมบ่า้น  ในพื้นที่หมู่ที่  4 ทกัษะด้านอาชีพใหแ้ก่ สนใจ  ในพื้นที่หมู่ที่  4 (อบต.) ร้อยละ  70 โอกาสและทางเลือก

ต.บา้นเหล่า กลุ่มแมบ่า้นและสตรี ของประชาชน ในการประกอบอาชีพ

ในพื้นที่  ในพื้นที่ เปน็การเพิ่มรายได้

และลดรายจ่าย

22 โครงการส่งเสริมอาชีพใหก้บักลุ่ม เพื่อส่งเสริมความรู้และ ประชาชนที่มคีวาม - - - 50,000 - ความพงึพอใจ ประชาชนที่สนใจมี ส านกัปลัด

แมบ่า้น  ในพื้นที่หมู่ที่  5 ทกัษะด้านอาชีพใหแ้ก่ สนใจ  ในพื้นที่หมู่ที่  5 (อบต.) ร้อยละ  70 โอกาสและทางเลือก

ต.บา้นเหล่า กลุ่มแมบ่า้นและสตรี ของประชาชน ในการประกอบอาชีพ

ในพื้นที่  ในพื้นที่ เปน็การเพิ่มรายได้

และลดรายจ่าย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  3  การพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  12  การพัฒนาตามแนวทางของหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
    5.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสรมิอาชีพที่สรา้งรายได้
         5.1  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา


