
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3 พฒันาลพบรุเีมอืงสะอาด สงัคมคณุภาพและสงบสขุของบา้นเมอืง

2. ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาคณุภาพชวีติ

 2.5 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

เป้าหมายของโครงการ ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

1 โครงการพัฒนาคณุภาพชวีติเพือ่ใหก้ารชว่ยเหลอืแก่- ใหก้ารสงเคราะห์๑๐๐,๐๐๐๑๐๐,๐๐๐  -  -  - จ านวนครัง้ทีป่ระชาชนผูม้ี ส านักปลัด

ดา้นสายตา ประชาชนในพืน้ทีผู่ม้ ีแวน่ตาแกผู่ม้ปัีญหาดา้น(งบเทศบาล)(งบเทศบาล) ด าเนนิการ ปัญหาทางดา้น N=๑๕.145

ปัญหาดา้นสายตาสายตาใน 7 ชมุชน สายตามคีณุภาพ E=๑๐๐.398

2 โครงการจัดตัง้ศนูยบ์รกิารเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอื- จัดตัง้ศนูยบ์รกิาร20,000 - - - - จ านวนศนูยฯ์ผูพ้กิารในชมุชนส านักปลัด
คนพกิาร คนพกิารในชมุชนใหม้ีคนพกิารในชมุชน(งบเทศบาล) ทีจั่ดตัง้ มคีณุภาพชวีติที่ N=๑๕.145
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4
-

คณุภาพชวีติดขี ึน้ อยา่งนอ้ย 1 แหง่ ดขี ึน้  E=๑๐๐.398

3 โครงการสง่เสรมิและสนับสนุนเพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติ- จัดกจิกรรมสง่เสรมิภาย20,000 20,000 20,000 20,000 20,000จ านวนศนูยฯ์ผูส้งูอายมุคีณุภาพส านักปลัด

กจิกรรมศนูยพั์ฒนาคณุภาพและสง่เสรมิอาชพีให ้ในศนูยฯ์ อยา่งนอ้ย 1(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)ทีจั่ดตัง้ ชวีติดขี ึน้  N=๑๕.145

ชวีติและสง่เสรมิอาชพีแกผู่ส้งูอายใุนชมุชนกจิกรรม/ปี  E=๑๐๐.398

ผูส้งูอายุ

4 โครงการพัฒนาคณุภาพชวีติเพือ่ใหค้วามส าคัญและ- จัดกจิกรรมพัฒนา100,000 100,000 100,000 100,000 100,000จ านวนครัง้ทีผู่ส้งูอายไุดรั้บการส านักปลัด

ผูส้งูอายใุนชมุชน พัฒนาคณุภาพชวีติแก่คณุภาพชวีติผูส้งูอายุ(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)ด าเนนิการ ดแูลพัฒนาคณุภาพ N=๑๕.145

ผูส้งูอายใุนชมุชน๑ ครัง้/ปี ชวีติดขี ึน้  E=๑๐๐.398

5 โครงการฝึกอาชพีเสรมิรายได ้เพือ่ใหป้ระชาชนมอีาชพี- จัดอบรมอาชพีหลัก50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผูเ้ขา้ประชาชนสามารถส านักปลัด

แกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิแก่และรายไดเ้พิม่เป็นอาชพีสตูรระยะสัน้ ตามความ(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)รว่มโครงการฯน าความรูไ้ป N.15.145

ประชาชน ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ใหก้ับครอบครัว สนใจประชาชนใน ประกอบอาชพีE.100.398

เด็กและผูด้อ้ยโอกาสในชมุชน 7 ชมุชน สรา้งรายได ้

#

(KPI) จะไดร้บัรบัผดิชอบหลกั

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัลพบรุ ียทุธศาสตรท์ ี ่3 เพิม่ขดีความสามารถทางการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณีและพฒันาคณุภาพชวีติ 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
(ผลผลติของโครงการ)



เป้าหมายของโครงการ ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

6 โครงการฝึกอาชพีส าหรับเพือ่ใหเ้ยาวชนมทัีกษะ-  จัดฝึกอบรมอาชพีระยะ30,000 30,000 30,000 30,000 30,000จ านวนผูเ้ขา้รับเด็กเยาวชนมี ส านักปลัด

เยาวชนชว่งปิดภาคเรยีนดา้นอาชพีและสามารถสัน้ใหแ้กเ่ยาวชนอายุ(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)การฝึกอบรมรายไดเ้พิม่ขึน้N.15.145

น าไปประกอบเป็นอาชพีระหวา่ง ๑๕ - ๑๘  ปี E.100.398

7 โครงการฝึกอาชพีส าหรับเพือ่ใหเ้ยาวชนมทัีกษะ-  จัดฝึกอบรมอาชพีระยะ30,000 30,000 30,000 30,000 30,000จ านวนผูเ้ขา้รับเด็กเยาวชนมี ส านักปลัด

นักเรยีนนักศกึษาชว่งปิดดา้นอาชพีและสามารถสัน้ใหแ้กนั่กเรยีน(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)การฝึกอบรมรายไดเ้พิม่ขึน้N.15.145

ภาคเรยีน น าไปประกอบเป็นอาชพีนักศกึษา E.100.398

เสรมิระหวา่งเรยีนได ้

8 โครงการเยีย่มบา้นผูส้งูอายุ  เพือ่ส ารวจปัญหาและ- ออกเยีย่มใหค้ าปรกึษา20,000 20,000 20,000 20,000 20,000จ านวนครัง้ทีผู่ด้อ้ยโอกาสไดรั้บส านักปลัด

ผูพ้กิารเด็กและผูด้อ้ยโอกาสความตอ้งการของผูด้อ้ยแนะน าปัญหาตา่ง ๆ แก่(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)ด าเนนิการ ความชว่ยเหลอืมีN.15.145

โอกาสในชมุชน ผูด้อ้ยโอกาสในชมุชน คณุภาพชวีติดขี ึน้E.100.398

9 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพือ่สง่เสรมิสนับสนุน- จัดฝึกอบรมและศกึษา##### ##### ##### ##### #####จ านวนครัง้ทีก่ลุม่สตรใีนชมุชนส านักปลัด

และกลุม่แมบ่า้นเทศบาลต าบลกระบวนการสรา้งความดงูานนอกสถานที ่ (งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)ด าเนนิการ มคีวามเขม้แข็งN.15.145

หนองมว่ง เขม้แข็งใหแ้กส่ตรี เพิม่มากขึน้ E.100.398

และกลุม่แมบ่า้นฯ

10 โครงการสง่เสรมิและสนับสนุนเพือ่สง่เสรมิและสนับ- จัดกจิกรรมสง่เสรมิ##### ##### ##### ##### #####จ านวนครัง้ทีผู่ส้งูอายไุดรั้บการส านักปลัด

กจิกรรมโรงเรยีนผูส้งูอายุสนุนกระบวนการสรา้งภายในโรงเรยีนผูส้งูอายุ(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)ด าเนนิการ ดแูลและพัฒนาN.15.145

ความเขม้แข็งใหแ้ก่อยา่งนอ้ย 1 ครัง้/เดอืน ตนเองมากขึน้E.100.398

ผูส้งูอายุ

11 โครงการจัดตัง้ศนูยก์ารเรยีนรู ้เพือ่ใหม้ศีนูยใ์นการเรยีน- จัดตัง้ศนูยก์ารเรยีนรู ้##### #####  -  - - จ านวนศนูยฯ์ประชาชนไดรั้บส านักปลัด

เกษตรปลอดภัย รูต้ามแนวทางเกษตรเกษตรปลอดภัยในชมุชน(งบเทศบาล)(งบเทศบาล) การเรยีนรู ้ ความรูเ้กีย่วกับการN.15.145

ทฤษฎใีหม่ เกษตรมากขึน้E.100.398

๖
๕

รบัผดิชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

(ผลผลติของโครงการ) (KPI) จะไดร้บั

งบประมาณ



เป้าหมายของโครงการ ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

12 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเพือ่ใหก้รรมการชมุชน  - จัดอบรมและศกึษา##### ##### ##### ##### #####จ านวนครัง้ทีก่รรมการชมุชนส านักปลัด

ชมุชน และผูน้ ากลุม่องคก์รตา่งๆ  ดงูานส าหรับกลุม่ผูน้ า(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)ด าเนนิการ และผูน้ ากลุม่ตา่งๆ N=๑๕.145

ไดเ้รยีนรูบ้ทบาทหนา้ที่ชมุชนทัง้ ๗ ชมุชน และ ไดรั้บความรู ้  E=๑๐๐.398

และการบรหิารจัดการผูน้ ากลุม่องคก์รตา่งๆ เพิม่ขึน้

13 โครงการเทศบาลพบประชาชนเพือ่ใหก้ารบรกิารทาง - ประชาชนไดรั้บการ5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐จ านวนครัง้ทีป่ระชาชนในพืน้ที่ส านักปลัด

สังคมแกป่ระชาชนในเขตบรกิารทางสังคมอยา่ง(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)ด าเนนิการ ไดรั้บบรกิารจาก N=๑๕.145

เทศบาลในดา้นตา่ง ๆ ท่ัวถงึทัง้ ๗ ชมุชน ทางราชการ  E=๑๐๐.398

14 โครงการเสรมิสรา้งครอบครัวเพือ่สง่เสรมิการให ้- จัดกจิกรรมเสรมิสรา้ง๑๐๐,๐๐๐๑๐๐,๐๐๐๑๐๐,๐๐๐๑๐๐,๐๐๐๑๐๐,๐๐๐จ านวนครัง้ทีป่ระชาชนเห็นส านักปลัด

อบอุน่เขม้แข็ง ความส าคัญกับสถาบนัครอบครัวอบอุน่เขม้แข็ง(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)ด าเนนิการ ความส าคัญของ N=๑๕.145

ครอบครัวส าหรับชมุชนในชมุชนทัง้ 7 ชมุชน สถาบนัครอบครัว E=๑๐๐.398

เพิม่มากขึน้

15 โครงการสง่เสรมิอาชพีและเพือ่ใหเ้กดิการรวมกลุม่- ใหก้ารสนับสนุนและสง่๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐จ านวนครัง้ทีก่ลุม่อาชพีในชมุชนส านักปลัด

การสรา้งเครอืขา่ยทางตลาดและการประสานงานกันเสรมิการสรา้งเครอืขา่ย(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)ด าเนนิการ มคีวามเขม้แข็งเพิม่ N=๑๕.145

-7
7
-

ของกลุม่อาชพีตา่งๆ  การตลาดใหแ้กก่ลุม่ มากขึน้  E=๑๐๐.398

อาชพีตา่งๆ 

16 โครงการเผยแพรค่วามรู ้เพือ่ใหค้วามรูป้ระชาชน- จัดอบรมแนะน าหลัก10๐,๐๐๐10๐,๐๐๐10๐,๐๐๐10๐,๐๐๐10๐,๐๐๐จ านวนครัง้ทีป่ระชาชนไดรั้บความส านักปลัด

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงเกีย่วกับหลักปรัชญาทฤษฎกีารด าเนนิชวีติ(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)ด าเนนิการ รูเ้กีย่วกับปรัชญา N=๑๕.145

เศรษฐกจิพอเพยีงตามหลักเศรษฐกจิ เศรษฐกจิพอเพยีง E=๑๐๐.398

พอเพยีง มากขึน้

-  ท าแปลงทดลองตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง ๖
๖

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
(ผลผลติของโครงการ) (KPI) จะไดร้บัรบัผดิชอบหลกั

งบประมาณ



เป้าหมายของโครงการ ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

17 โครงการอดุหนุนพัฒนาระบบเพือ่พัฒนาระบบบรกิาร - จัดบรกิารสาธารณสขุ52,500 52,500  -  -  - จ านวนศนูยป์ระชาชนในพืน้ที่กองสาธารณสขุ

บรกิารสาธารณสขุ สาธารณสขุมลูฐานชมุชนมลูฐาน (งบเทศบาล)(งบเทศบาล) ศสมช. ไดรั้บบรกิารทาง N=๑๕.145

ใหค้รอบคลมุพืน้ทีจ่ านวน ๗  ชมุชน การสาธารณสขุ E=๑๐๐.398

มากขึน้

18 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เพือ่พัฒนาองคค์วามรู ้ - อบรมใหค้วามรู ้อสม. 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐  -  -  - รอ้ยละ อสม.ที่อสม.มคีวามรูค้วามกองสาธารณสขุ

ในเขตเทศบาล ของ อสม.ในการปฏบิตั ิอยา่งนอ้ยปีละ ๑ ครัง้(งบเทศบาล)(งบเทศบาล) ผา่นการอบรมสามรถปฏบิตัหินท้ี่ N=๑๕.145

หนา้ที่ ไดอ้ยา่งดี  E=๑๐๐.398

19 โครงการป้องกันปัญหาเพือ่ป้องกันการแพร่ - จัดอบรมใหค้วามรู ้๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000จ านวนครัง้ทีส่ามารถลดการกองสาธารณสขุ
ยาเสพตดิและโรคเอดส์ระบาดของยาเสพตดิ - สนับสนุนศนูยเ์พือ่นใจ(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)ด าเนนิการ แพรร่ะบาดของ N=๑๕.145

-7
8
-

และโรคเอดส์ วยัรุน่ to be number ยาเสพตดิและ E=๑๐๐.398

one ในโรงเรยีน ๑ แหง่ โรคเอดส์

20 โครงการอบรมผูป้ระกอบการเพือ่พัฒนาองคค์วามรูผู้ ้ - จัดอบรมผูป้ระกอบ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 รอ้ยละสถานผูป้ระกอบการมีกองสาธารณสขุ

แตง่ผมเสรมิสวย ประกอบการในการป้องการ จ านวน ๑ ครัง้(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)ประกอบการทีค่วามรูป้ระชาชน N=๑๕.145

กันโรคทีอ่าจเกดิขึน้จาก ผา่นการอบรมปลอดภัยจากโรค E=๑๐๐.398

การประกอบอาชพี ทีอ่าจเกดิจาก

กจิการ

๖
๗

รบัผดิชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

(ผลผลติของโครงการ) (KPI) จะไดร้บั

งบประมาณ



เป้าหมายของโครงการ ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

21 โครงการเฝ้าระวงัและป้องกันเพือ่ป้องกันการแพร่ - ด าเนนิการพน่ยา๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐จ านวนครัง้ทีไ่มเ่กดิโรคระบาดกองสาธารณสขุ

โรคไขห้วดันก ระบาดของโรคไขห้วดันกฆา่เชือ้ทกุ ๓ เดอืน(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)ด าเนนิการ ในพืน้ที่  N=๑๕.145

(ประชาคมเมอืงปี 60,61)  E=๑๐๐.398

22 โครงการส ารวจขอ้มลูครัวเรอืนเพือ่เป็นขอ้มลูในการวาง- จา้งเหมาอาสาสมัคร๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  -  -  - จ านวนครัง้ทีไ่ดข้อ้มลูทีเ่ป็นกองสาธารณสขุ

เกษตรกรผูเ้ลีย้งสัตวป์ระจ าปีแผนดา้นสาธารณสขุด าเนนิการส ารวจปีละ  (งบเทศบาล)(งบเทศบาล) ด าเนนิการ ประโยชน์ในการ N=๑๕.145

(ประชาคมเมอืงปี 60,61) ๑  ครัง้ ด าเนนิงานดา้น E=๑๐๐.398

สาธารณสขุ

23 โครงการสง่เสรมิสขุภาพเพือ่สง่เสรมิสขุภาพของ - จัดอบรมการดแูล๒๐๐,๐๐๐๒๐๐,๐๐๐๒๐๐,๐๐๐๒๐๐,๐๐๐๒๐๐,๐๐๐จ านวนครัง้ทีผู่ส้งูอายมุสีขุภาพกองสาธารณสขุ

ผูส้งูอายุ ผูส้งูอายุ สขุภาพและกจิกรรม(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)ด าเนนิการ รา่งกายทีส่มบรูณ์ N=๑๕.145
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(ประชาคมเมอืงปี 60,61) พัฒนาสขุภาพจติและ แข็งแรงขึน้  E=๑๐๐.398

ดงูาน ปีละ 1 ครัง้

24 โครงการพัฒนาสขุาภบิาลเพือ่พัฒนาตลาดใหม้ี - ด าเนนิการลา้งตลาด3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 5,000 5,000 5,000จ านวนตลาดผา่นตลาดมคีวามกองสาธารณสขุ

ตลาด ความสะอาดลดการแพร่และบรเิวณโดยรอบ(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)เกณฑม์าตรฐานสะอาดและพัฒนาN.15.145

(ประชาคมเมอืงปี 60,61)ระบาดของเชือ้โรคอยา่งนอ้ยเดอืนละ ตลาดสดน่าซือ้ปสูม่าตรฐาน E.100.398

1 ครัง้

๖
๘

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
(ผลผลติของโครงการ) (KPI) จะไดร้บัรบัผดิชอบหลกั

งบประมาณ



เป้าหมายของโครงการ ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

25 โครงการอบรมผูป้ระกอบการเพือ่พัฒนาสถานที่ - สถานประกอบการ3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000จ านวนสถานทีม่สีถานทีจ่ าหน่ายกองสาธารณสขุ

สถานทีจ่ าหน่ายอาหารจ าหน่ายอาหารใหถ้กูจ าหน่ายอาหารในเขต(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)จ าหน่ายอาหารอาหารทีไ่ดม้าตรฐานN.15.145

(ประชาคมเมอืงปี 60,61)สขุลักษณะ เทศบาล ทีไ่ดม้าตรฐานถกูสขุลักษณะE.100.398

26 โครงการจัดตัง้ศนูยก์ารเรยีนรู ้เพือ่สง่เสรมิการเรยีนรู ้- จัดตัง้ศนูยก์ารเรยีนรู ้๑๐๐,๐๐๐๑๐๐,๐๐๐  -  -  - จ านวนชมุชนประชาชนสามารถน ากองการศกึษา

ประจ าชมุชน ของประชาชนภายในประจ าชมุชน(จดุบรกิาร(งบเทศบาล)(งบเทศบาล) ทีด่ าเนนิการความรูม้าประยกุตใ์ช ้N.15.145

(จดุบรกิารอนิเตอรเ์น็ต)ชมุชน อนิเตอรเ์น็ต) ในชวีติประจ าวนัได ้E.100.398

(ประชาคมเมอืงปี 60,61) ใน ๗ ชมุชน

27 โครงการอบรมเยาวชนโดยเพือ่ปลกูจติส านกึทาง- จัดกจิกรรมเขา้คา่ย๑๐๐,๐๐๐๑๐๐,๐๐๐๑๐๐,๐๐๐๑๐๐,๐๐๐ #####จ านวนครัง้ทีเ่ยาวชนในชมุชนได ้กองการศกึษา
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การจัดกจิกรรมคา่ยเยาวชนวฒันธรรมศลีธรรมและเยาวชนอยา่งนอ้ย(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)ด าเนนิการ เขา้รว่มกจิกรรมและ N=๑๕.145

(ประชาคมเมอืงปี 60,61)พัฒนาจติใจเยาวชนปีละ ๑ ครัง้ รูจั้กใชเ้วลาวา่งให ้ E=๑๐๐.398

เป็นประโยชน์

28 โครงการพัฒนาเครอืขา่ยแกนน าเพือ่พัฒนาองคค์วามรู ้ - อบรมใหค้วามรู ้  -  - 10,000 10,000 10,000 ด าเนนิการ มเีครอืขา่ยดา้นกองสาธารณสขุ

ดา้นสขุภาพ ในเขตเทศบาลเครอืขา่ยแกนน าดา้นแกนน าดา้นสขุภาพ (งบเทศบาล)(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)1 ครัง้/ปี สขุภาพในชมุชนN.15.145

สขุภาพในชมุชน อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ E.100.398

29 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่เพือ่สง่เสรมิใหค้วามรูแ้ก่- จัดกจิกรรมฝึกอบรมให ้1๕๐,๐๐๐1๕๐,๐๐๐1๕๐,๐๐๐1๕๐,๐๐๐1๕๐,๐๐๐จ านวนครัง้ทีป่ระชาชนเกดิ ส านักปลัด

เกษตรเทศบาลต าบลหนองมว่งประชาชนเกีย่วกับการความรูป้ระชาชน และ(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)ด าเนนิการ ความเขา้ใจเกีย่วN.15.145

(ประชาคมเมอืงปี 60,61)เกษตรตามหลักปรัชญาดงูานแกก่ลุม่เกษตร กับปรัชญา E.100.398

เศรษฐกจิพอเพยีงอยา่งนอ้ยปีละ ๑ ครัง้ เศรษฐกจิ

พอเพยีงมากขึน้

รบัผดิชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

(ผลผลติของโครงการ) (KPI) จะไดร้บั

งบประมาณ
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