
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

 (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 1)   

ประจําปี พ.ศ.2560 
  

  

  

  

 

 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 

 
 

 

งานนโยบายและแผน 

สํานักงานปลัด



คํานํา 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ซึ่งถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 
ครอบคลุมระยะเวลาสี่ปี อีกทั้งยังเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการ/กิจกรรม  ที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และเมื่อได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ก็สามารถทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ ๒๒  

  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ มีภารกิจสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่
รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒561-2564) เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากรัฐบาลได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อขับเคลื่อนการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี              
(พ.ศ.2561-2564)ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการเพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
การสร้างธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้ตามความเหมาะสม และเพื่อให้มีสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน ความจําเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ เพื่อจะให้สามารถดําเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้โดยถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายต่อไป 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา        3 
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หลักการและเหตุผล 

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดําเนินการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ป ี   เพื ่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดย
แผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยให้
เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปไีด้ โดยให้ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความ
จําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น  

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง      

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับ
องค์การบริหารส่วนตําบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)  เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการขับเคลื่อน
การป้อ งกัน  ปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ ชอบ  จึ งป รับแผนพัฒนาท้อ งถิ่นสี่ ปี                 
(พ.ศ.2561-2564)ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการเพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
การสร้างธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้ตามความเหมาะสม และเพื่อให้มีสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน ความจําเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ เพื่อจะให้สามารถดําเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ไดโ้ดยถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมายต่อไป 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 1)  

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
2 

 
1,550.000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,550,000 

2.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

8 

 
 

645,000 

 
 

7 

 
 

145,000 

 
 

7 

 
 

145,000 

 
 

7 

 
 

935,000 

3. ยุทธศาสตร์ด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
    3.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 
 

1 

 
 

30,000 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

30,000 

รวม 10 2,225,000 7 145,000 7 145,000 7 2,515,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.07 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
         1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 
     1 โครงการก่อสร้าง

ถนนคสล.หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
2 ไดม้ีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสันติราษฎร์กว้าง 
4 เมตร ระยะทาง 400 เมตร 

1,500,000 
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 2 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต. 

(กองช่าง) 
 

   2 โครงการก่อสร้างโรง
คลุมระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในเขต 
หมู่ที่ 1มีน้ําประปาใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างโรงคลุมระบบประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 

50,000 
 

- 
 

- 
 

- ร้อยละของประชาชน
ในหมู่ที่ 1 มีน้ําใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนใน  
หมู่ที่ 1 มีน้ําใช้
อุปโภค บริโภคครบ
ทุกครัวเรือน 

อบต.   
(กองช่าง) 

 

 
 
 
 
                    
 
 
 
 



                   4 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
   3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
         3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 
   1 โครงการรณรงค์สรา้ง

จิตสํานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

เพื่อสร้างจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

จํานวนกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนกิจกรรม
รณรงค์สร้างจิตสํานึก
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
จิตสํานึกในการ
ปฏิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจรติ 

อบต. 

(สํานักปลัด) 
 

  2 โครงการเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และความโปร่งใส ผ่าน
ทางเว็บไซต์ , เฟสบุ๊ค 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ความโปร่งใสในหน่วยงาน 

จํานวนกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี 5,000 5,000 5,000 5,000 เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ความรู้เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบ ปราม
การทุจริต ๑ ครั้ง/ปี 

ประชาชนไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

อบต. 

(สํานักปลัด) 
 

 
 
 
 
 
 
 



5 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 
3 โครงการส่งเสริม

สนับสนุนการมสี่วน
ร่วมของประชาชนใน
การดําเนินงานด้าน
ต่าง ๆ เช่น โครงการ
ประชาคม การจัดทํา
แผนพัฒนา อบต. 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆให้มี
ความโปร่งใสตรวจสอบได ้

จํานวนกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 ประชาชนผู้เข้าร่วม
ประชาคม 

การดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและให้
เกิดการมีส่วนร่วม
เพื่อความโปร่งใส 

อบต. 

(สํานักปลัด) 
 

4 โครงการประกาศเผยแพร่
เจตจํานงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตของคณะ
ผู้บริหาร   

เพื่อเผยแพรเ่จตนารมณ์ใน
การบริหารงานให้เป็นไป
ด้วยความสุจรติ 

จํานวนกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี 5,000 5,000 5,000 5,000 ประกาศเผยแพร่
เจตจํานงการ
บริหารงานด้วยความ
สุจรติของคณะ
ผู้บริหาร  ปีละ ๑ ครั้ง  

ประชาชนไดร้ับทราบ
เจตจํานงการ
บริหารงานด้วยความ
สุจรติ 

อบต. 

(สํานักปลัด) 
 

5 โครงการประชาสมัพันธ์
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
การสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใส  เช่นกฎหมาย/
ระเบียบข้อบังคับ/
วิธีการปฏิบัติข้อมลู
ข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ 

เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ/กฎหมาย ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

จํานวนกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนการ
ประชาสมัพันธ์ไม่น้อย
กว่า ๓ ช่องทาง
(website, FB,บอร์ด
ประชาสมัพันธ์) 
 

มีช่องทาง
ประชาสมัพันธ์ไม่
น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 

อบต. 

(สํานักปลัด) 
 

 
 
 
 
 
 
 



6 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 
6 โครงการฝึกอบรม

เสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ 

เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

จํานวนกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผูเ้ข้ารับ
การอบรม 

ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

อบต. 

(สํานักปลัด) 
 

7 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง 
ผู้บริหารและ                     
ส.อบต.เขาทะล ุ

เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน 
ลูกจ้าง ผู้บรหิารและ                     
ส.อบต.เขาทะลุ มี
คุณธรรมจริยธรรมรวมทั้ง
มีจิตสาํนึกค่านิยมและ
วัฒนธรรมสจุริต 

จํานวนกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเจ้าหน้าที่
เข้าฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

เจ้าหน้าที่เข้า
ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมมีจติสาํนึก
ค่านิยมและ
วัฒนธรรมสจุริต 

อบต. 

(สํานักปลัด) 
 

8 โครงการก่อสร้าง
อาคารประชุมที่ทํา
การอบต.  

เพื่อใช้เป็นสถานที่สําหรับ
ใช้ในการประชุม และจัด
กิจกรรมต่างๆของอบต. 

ก่อสร้างอาคารประชุมที่ทํา
การอบต.ขนาดกว้าง 12 

เมตร ยาว 16 เมตร 

500,000 - - - จํานวนประชาชนที่ใช้
สถานที่จัดประชุมและ
ทํากิจกรรมต่างๆเพิ่ม
มากขึ้น 

สามารถให้บริการแก่
ประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับการจัด
ประชุมและทํา
กิจกรรมต่างๆ 

อบต. 

(สํานักปลัด) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้าน ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น   
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
   6. ยุทธศาสตร์ด้าน ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น   
         6.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 
     1 โครงการฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการศาสน
พิธีกร   

เพื่อส่งเสริมให้ศาสนพิธี
ของศาสนาพุทธถูกต้อง
ตามแบบแผนและเป็นไป
ในทิศทางแนวเดียวกัน 

จัดอบรมทักษะศาสนพิธีกร
ให้ความรู้และสอน
ภาคปฏิบัติให้กับตัวแทน
ประชาชน  จํานวน  ๑  วัน   

30,000 
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้
และประสบการณ์ใน
การดําเนินกิจกรรม
ทาง ศาสนพิธี 

ประชาชนมีความรู้
และประสบการณ์ใน
การดําเนินกิจกรรม
ทาง ศาสนพิธี 

อบต. 

(สํานักปลัด) 
 

 
 

 

 




