
รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี  ๘  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๕  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
อาคารสํานักงาน อบต. 

- เพื่อใหภูมิทัศนรอบ
อาคารท่ีทําการมี
ความสวยงาม นา
ทํางาน 

- ปรับปรุงภูมิทัศน
รอบอาคารท่ีทําการ 
อบต. จํานวน ๒ 
ครั้ง / ป 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อากาศรมรื่น
มากข้ึน 

- รอบ ๆ 
อาคารท่ีทํา
การมีความ
สวยงาม
เพิ่มข้ึน 

สํานักงานปลัด 

๒ ปรับปรุง ซอมแซม เครื่องใช
สํานักงาน 

- เพื่อใหสํานักงานท่ี
ทําการมีเครื่องมือ
เครื่องใชท่ีสามารถใช
งานไดดี 

- ปรับปรุง ซอมแซม 
เครื่องใชสํานักงาน
ของ อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เครื่องใชสํานัก
ชํารุดนอยลง 

-เครื่องใช
สํานักงานใช
งานไดดีข้ึน 

สํานักงานปลัด  
กองคลัง 
กองชาง 

กองการศึกษา
ฯ 

๓ โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใชวัสดุและ ครุภัณฑ 
ตางๆ สําหรับการปฏิบตัิงาน
ของ  อบต. 

- เพื่อรองรับการ
ใหบริการแก
ประชาชน 

- จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใชวัสดุ 
ครุภัณฑเพียงพอตอ
การบรกิารประชาชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดหาไมนอย
กวา ๑ ครั้งตอ
ป 

- การ
ใหบริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

สํานักงานปลัด  
กองคลัง 
กองชาง 

กองการศึกษา
ฯ 

๔ คารับรองในการตอนรับคณะ
บุคคลคาของขวัญ พวงมาลัย 
ชอดอกไม กระเชาดอกไม และ
พวงมาลา 

- เพื่อใชจายเปนคา
รับรองและพิธีการ ๆ 
ของ อบต. 

- รับรองงานพิธี
ตางๆของ อบต. 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ สําหรับวัน
สําคัญตางๆ 

- เพื่อใชในการ
รับรองและใช
งานพิธีตางๆ 

สํานักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๑ 

 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕ คาตอบแทนปฎิบัติราชการ
อันปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล 

-เพื่อเปนคาตอบแทน
ผูปฎิบัติราชการอัน
เปนประโยชนแก
องคการบริหารสวน
ทองถ่ิน 

-เพื่อเปนคาตอบแทน
การปฎิบัติงานของ
พนักงานสวนทองถ่ิน
เปนกรณีพิเศษ/คา 
ตอบแทนผูปฏิบัติงาน 
หรือชวยเหลือผูประ 
สบสาธารณภัย/คา 
ตอบแทนคณะกรรม 
การตรวจ/คาตอบ 
แทนคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบ/
คาตอบแทนคระ
กรรมการเปดซอง 
คณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง 
ฯลฯ 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ พนักงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

-บุคลากรไดรับ
คาตอบแทน
ทุกคน 

สํานักงานปลัด 

๖ คารับรองการประชุมสภา 
อบต./การประชุม
คณะกรรมการตางๆ 

-เพื่อใชจายเปนคา
รับรองการประชุม
สภาอบต. และการ
ประชุม
คณะกรรมการตางๆ
ท่ีไดรับการแตงตั้ง
ตามกฏหมาย 

-คารับรองในการ
ประชุมสภา อบต 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีประสิทธิภาพ
ข้ึน 

-การ
ดําเนินการ
ประชุมสภา 
อบตและการ
ประชุมคระ
กรรมการ
ตางๆดําเนินไป
ดวยความ
เรียบรอย 

สํานักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๑ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๗ คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาหรือผูบริหารทองถ่ิน 

- เพื่อเปนคา
ดําเนินงานการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ิน / ผูบริหาร
ทองถ่ิน 

- คาใชจายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน 

๑๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

- อบต.
สามารถ
ดําเนินการ
เลือกตั้งซอม
กรณีท่ีมีความ 
จําเปนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

 

๘ 
 

จัดทํา SPOT โฆษณา 
วารสารแผนพับ เอกสารทาง
วิชาการ 

- เพื่อเพิ่มชองทางใน
การรับรูขอมูล
ขาวสารใหแก
ประชาชน 

- จัดทํา SPOT 
โฆษณา วารสาร
สิ่งพิมพแผนพับ 
คูมือ เอกสารทาง
วิชาการ เผยแพร 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ไดรับการ
บริการอยาง
ท่ัวถึง 

- ประชาชนได
รับรูขอมูล
ขาวสารของ
ทางราชการ
เพิ่มข้ึน 

สํานักงานปลัด 

๙ โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสินในเขต
หมูบานและตําบล 

-เพื่อนําไปใชในการ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได 

-ขอมูลแผนท่ีภาษี 
และทะเบียน
ทรัพยสินไดรับการ
ปรับปรุงใหเปน
ปจจุบันและมี
ประสิทธิภาพ 

๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ไดรับการ
บริการอยาง
ท่ัวถึง 

-การจัดเก็บ
รายไดของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน 

กองคลัง 

๑๐ การจัดทําบัญชีดวยระบบ
คอมพิวเตอรขององคการ
บริหารสวนตําบล 

-เพื่อนําไปใชในการ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดบัญชี 

- ไดขอมูลท่ีแมนยํา
มากข้ึน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ไดรับการ
บริการอยาง
ท่ัวถึง 

-การจัดทํา
บัญชีมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน 

กองคลัง 

๑๑ โครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี -เพื่อนําไปใชในการ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได 

- การจัดเก็บมี
ประสิทธิภาพ 

๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ไดรับการ
บริการอยาง
ท่ัวถึง 

-การจัดเก็บ
รายไดของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน 

กองคลัง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี  ๘  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๕  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
    แผนงานงบกลาง  

 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ เงินสํารองจายในกรณีจําเปน - เพื่อใหประชาชน
ไดรับการชวยเหลือ
อยางทันทวงที 

- เงินสํารองจายใน
กรณีจําเปน เชนน้ํา
ทวม ไฟไหม วาตภัย 
เปนตน 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนท่ี
ไดรับความ
เดือดรอน 

- ประชาชน
ไดรับการแกไข
ปญหาอยาง
ทันทวงที 

สํานักงานปลัด 

๒ เงินสมทบทุนประกันสังคม -เพื่อจายเปนเงิน
สมทบเขากองทุน
ประกันสังคม 

- เงินสมทบ
ประกันสังคม 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ สมทบ ๑ ครั้ง
ตอป 

-สํานักงาน
ประกันสังคม 

สํานักงานปลัด 

๓ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
(ก.บ.ท.) 
 

-เพื่อจายเปนเงิน
สมทบเขากองทุน
บําเน็จบํานาญ
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน (ก.บ.ท.) 

- กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ
สวนทองถ่ิน 
(ก.บ.ท.) 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สมทบ ๑ ครั้ง
ตอป 

-สํานักงาน
ทองถ่ิน 

สํานักงานปลัด 

           



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี  ๘  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๕  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

- เพื่อใหผูบริหาร 
สมาชิกสภา อบต.
ขาราชการ พนักงาน 
และลูกจางมีความรู
ความสามารถในการ
ใหบริการในการและ
พัฒนาทองถ่ินของ
ตนเอง 

- จัดอบรมและศึกษา
ดูงาน จํานวน ๑ 
ครั้ง/ป 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ไดความรู
เพิ่มข้ึน 

-นําความรูท่ี
ไดมาใชในการ
พัฒนาทองถ่ิน
ของตนเอง 

สํานักงานปลัด 

๒ ฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
ผูบริหาร  ผูบริหารขาราชการ 
พนักงาน ลูกจาง และสมาชิก 
อบต. 

- เพื่อใหผูบริหาร 
พนักงาน ลูกจาง
พนักงานจาง/สมาชิก 
อบต. มีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ใหบริการมากข้ึน 

- ฝกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมผูบริหาร
ขาราชการ พนักงาน 
ลูกจาง และสมาชิก 
อบต. จํานวน ๑ 
ครั้ง / ป 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ไดความรู
เพิ่มข้ึน 

- เพื่อใหผู 
บริหารพนัก 
งานลูกจาง 
สมาชิก อบต. 
มีคุณธรรมจริย 
ธรรมในการให 
บริการมากข้ึน 

สํานักงานปลัด 
 

๓ โครงการกอสรางหอกระจาย
ขาวประจําหมูบาน หมูท่ี ๑ - 
๑๑ 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพในการบริการ
ดานขอมูลขาวสาร
ใหแกประชาชน 
 

กอสรางหอกระจาย
ขาวประจําหมูบาน
จํานวน  ๓  หมูบาน 

๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ไดรับฟงการ
ประชาสัมพันธ
ละการ
กระจายขาว
อยางท่ัวถึง 

- การ
ใหบริการใน
ดานขอมูล
ขาวสารเขาถึง
ประชาชน
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔ 
 

โครงการ อบต.บริการ
ประชาชนเคล่ือนท่ี 

- เพื่อใหการบริการ
เขาถึงประชาชนใน
ทุกระดับ ทุกพื้นท่ีให
มากท่ีสุด 

- จัดโครงการ อบต. 
เคล่ือนท่ี พบ
ประชาชนจํานวน ๑ 
ครั้ง / ป 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
ไดรับบริการ
อยางท่ัวถึง 

- ประชาชน
ไดรับบริการ
จากอบต. และ
ไดมีสวนรวมใน
การพัฒนา
ทองถ่ินของ
ตนเองเพิ่มข้ึน 

สํานักงานปลัด 

๕ โครงการฝกอบรมสงเสริมการ
จัดทําแผนพัฒนาตําบล 

- เพื่อใหประชาชน
เขาใจและสามารถ
จัดทําแผนพัฒนา
ตําบลได 
 - เพื่อใหประชาชนมี
สวนรวมในการ
ดําเนินการตาง ๆ 
ของ อบต. 

- จัดอบรมสงเสริม
การจัดทํา
แผนพัฒนาตาํบล   
(๑๑ หมูบาน) 
- สงเสริมตัวแทน
ประชาคมหมูบาน / 
ตําบลในคณะกรรม 
การตาง ๆ ของ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ไดรับความรู
และแกไข
ปญหาไดดี
ย่ิงข้ึน 

- ประชาชนมี
ความเขาใจ
และสามารถ
จัดทํา
แผนพัฒนา
ตําบล  เพื่อ
นําไปสูการ
พึ่งพาตนเอง
ได 

สํานักงานปลัด 

๖ โครงการฝกอบรมดาน
กฎหมาย 

-เพื่อใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสิทธิเบื้องตน
ตามกฎหมาย 
-เพื่อใหประชาชน
สามารถเขาถึงแหลง
ความรูทางกฎหมาย
เพิ่มขน 

-สงเสริมใหความรู
ดานกฎหมายแก
ประชาชน จํานวน 
๑๑ หมูบาน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ไดรับความรู
ทางดานกฎ
หมาเพิ่มข้ึน 

-ประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจในสิทธฺ
และหนาท่ีตาม
กฎหมาย
เพิ่มข้ึน 

สํานักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๗ โครงการสรางเสริมจิตสํานึกใน
การปองกันการทุจริตทํางาน
โปรงใสตรวจสอบได 

-เพื่อสรางจิตสํานึก
ในการทํางานอยาง
โปรงใส 

-โครงการสรางเสริ
จิต สํานึกในการ
ปองกันการทุจริต
ทํางานโปรง ใส
ตรวจสอบได จํานวน 
๑ ครั้ง/ป 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรม
ดําเนินการไม
นอยกวา ๑ 
กิจกรรม 

สรางเสริจิตสํา 
นึกในการปอง 
กัน การทุจริต
ทํางานโปรงใส
ตรวจสอบได 

สํานักงานปลัด 

๘ โครงการรักสิ่งแวดลอมทําดี
เพื่อถวายสมเด็จพระเจาอยูหัว
ฯ 

-เพื่อสรางจิตสํานึก
ในการทําด ี

-โครงการรกัสิ่ง 
แวดลอมทําดีเพื่อ
ถวายสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ จํานวน 
๑ ครั้ง/ป 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรม
ดําเนินการไม
นอยกวา ๑ 
กิจกรรม 

รักสิ่ง 
แวดลอมทําดี
เพื่อถวาย
สมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ 

สํานักงานปลัด 

๙ โครงการใหความรูเกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงาน 

-เพื่อสรางจิตสํานึก
ในการหยัดพลังงาน 

-โครงการใหความรู
เกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงาน 
จํานวน ๑ ครั้ง/ป 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรม
ดําเนินการไม
นอยกวา ๑ 
กิจกรรม 

มีความรู
เกี่ยวกับการ
ประหยัด
พลังงาน 

สํานักงานปลัด 

๑๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําแผนชุมชน 

- เพื่อใหประชาชน
เขาใจและสามารถ
จัดทําแผนชุมชนได 
 

- จัดอบรมสงเสริม
การจัดทําแผนชุมชน
จํานวน ๑๑ หมูบาน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ไดรับความรู
และแกไข
ปญหาไดดี
ย่ิงข้ึน 

- ประชาชนมี
ความเขาใจ
และสามารถ
จัดทําแผน
ชุมชน เพื่อ
นําไปสูการพึ่ง 
พาตนเองได 

สํานักงานปลัด 


