
แบบ ผ.02 
 

~ ๗๗ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๖ การพัฒนาสงเสรมิคุณธรรมดานศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนงานการศึกษา แนวทางท่ี 5.1 การจดัการศึกษา 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการอาหารเสริม 
(นม) รร./ศพด. 

เพื่อใหนักเรียนมีพลานามัย
สมบรูณแข็งแรง 

นักเรียน/เด็กเล็ก จํานวน 4 แหง 
- โรงเรียน 2 แหง 
- ศพด. 2 แหง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กไดรับสารอาหาร
ครบทั้ง 4 แหง 

ทําใหแข็งมี
สุขภาพแข็งแรง 

สํานักปลัด 

2 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน 
(รร./ศพด.) 
 
 

เพื่อใหนักเรียนมีพลานามัย
สมบรูณแข็งแรง 

นักเรียน/เด็กเล็ก จํานวน 4 แหง 
- โรงเรียน 2 แหง 
- ศพด. 2 แหง 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 เด็กไดรับสารอาหาร
ครบทั้ง 4 แหง 

ทําใหแข็งมี
สุขภาพแข็งแรง 

สํานักปลัด 

3 โครงการจัดซ้ือวัสดุ-
อุปกรณการศึกษา 
(ศพด.) 

เพื่อใหเยาวชนไดรับการ
สนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ
ทางการศึกษาทาํใหมี
พัฒนาการทั้งทางรางกาย
และจิตใจ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 2 แหง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การศึกษา 
มีมาตรฐานที่ดีขึ้น 

เด็กมี 
วัสดุ - อุปกรณ  
เพื่อพัฒนาการ

ที่ทันสมัย 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 
 

~ ๗๘ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
  องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๖ การพัฒนาสงเสรมิคุณธรรมดานศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนงานการศึกษา แนวทางท่ี 5.1 การจดัการศึกษา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

๔ สนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาของเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อสนับสนุนสงเสริม
การศึกษาดานการจัดหา
อุปกรณการศึกษาที่
เพียงพอและเอื้อตอการ
พัฒนาการการศึกษาและ
สงเสริมการศึกษาทุกระดับ
ใหมีประสิทธิภาพ 

๑. คาหนังสือ ศพด. 
๒. คาอุปกรณการเรียน 
๓. คาเคร่ีองแบบนักเรียน 
๔. คาจัดการเรียนการสอน 
 
 

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 นักเรียนไดรับการ
พัฒนาดาน

การศึกษารอยละ 
๑๐๐ 

นักเรียนทุกคน
ไดรับการพัฒนา

ดานสติปญญาและ
รางกายเหมาะสม

ตามวัย 

สํานักปลัด 

๕ สนามเด็กเลนสราง
ปญญา 
 
 

เพื่ อเตรียมความพรอมให
เด็กปฐมวัยไดเรียนรูส่ิง  
ตาง ๆ นอกจากความรูใน
หองเรียน 

สรางสนามเด็กเลน สรางปญญา 
ใหกับ ศพด. ๒ แหง  
 

๕๑0,000 ๕๑0,000 - - - เด็กมีพัฒนาการใน
การเรียนรูมากขึ้น 

สงเสริมใหเด็กได
พัฒนาศักยภาพ
ของตัวเองไป

พรอม ๆ กับการมี
สวนรวมของคนใน

ชุมชน 

สํานักปลัด 

๖ โครงการจางนักเรียน/
นักศึกษาทํางานระหวาง
ปดภาคเรียนหรือ
วันหยุดราชการ 

เพื่อสงเสริมใหนักเรียน 
นักศึกษา มีรายไดระหวาง
ปดภาคเรียนหรือ
วันหยุดราชการแบงเบา
ภาระคาใชจายของ
ผูปกครอง 

จางนักเรียน/นักศึกษา ทาํงาน
ในชวงปดภาคเรียนหรือ
วันหยุดราชการ 

๒0,000 ๒0,000 ๒๐,000 - - รอยละของนักเรียน
นักศึกษามีรายได

เพิ่มขึ้นระหวาง ปด
ภาคเรียน 

เด็กนักเรียน/
นักศึกษา มีรายได
ระหวางปดภาค
เรียนและชวยลด
รายจายใหแก

ผูปกครอง 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 
 

~ ๗๙ ~ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๖ การพัฒนาสงเสรมิคุณธรรมดานศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนงานการศึกษา แนวทางท่ี 5.1 การจดัการศึกษา 

  
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

   

๗ สงเสริมและสนับสนุน
ฟนฟูโรงเรียนชุมชน
และศูนยถายทอด
เทคโนโลยีประจํา
ตําบล 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
เรียนรูภูมิปญญา 
และส่ิงที่เปนผลิตภัณฑ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

ฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ภูมิปญญา 
ทองถิ่นยังคง 

อยูสืบไป 

ภูมิปญญาของ
ทองถิ่นไดสืบ
ทอดสูคนรุน

หลัง 
 

สํานักปลัด 

๘ โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานภายใต
กิจกรรม/โครงการ/
แผนงานของโรงเรียน 
สพฐ.ในพื้นที่ 

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของโรงเรียนใน
การสงเสริมการศึกษา
เพื่อใหเด็กไดพัฒนาการ
ทางดานการศึกษาที่ดีขึ้น 

ใหการสนับสนุนเงินอุดหนุนแก
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
ในพื้นที่ จํานวน 2 แหง  
ปละไมเกิน 6 โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กมีพัฒนาการ
ทางการศึกษาดีขึ้น 

ทําใหการ
ดําเนินงานทาง
การศึกษามี

ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

รวม ๘ โครงการ - 
 

- ๑,๘๘๐,๐๐๐ ๑,๘๘๐,๐๐๐ ๑,๓๗๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ - - - 



แบบ ผ.02 
 

~ ๘๐ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๖ การพัฒนาสงเสรมิคุณธรรมดานศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ แนวทางท่ี 5.2 การบํารุงรักษาศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมปิญญาทองถ่ิน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการแหเทียนพรรษา เพื่อกอเกิดความรักความ
สามัคคีและรักษาประเพณี
วัฒนธรรมในชุมชน 

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแห
เทียนพรรษาชวงเทศกาลเขาพรรษา
ประจําป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประเพณี 
วัฒนธรรม ยังคง

สืบตอไป 

สืบทอดพระพุทธ 
ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมใหคงอยู 

สํานักปลัด 
 

2 โครงการจัดกิจกรรม 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาท สมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ และวันพอแหงชาติ 

เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณและแสดงออก
ถึงความจงภักดีของ
ประชาชนที่มีตอ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว รัชกาลที ่9 

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม 
พรรษาพระบาท สมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร วันชาติ  
และวันพอแหงชาติ ตามมติ ครม.  

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชน
ตระหนักถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ 

ประชาชนตําบล
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและ

แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีแด

พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวฯ 

สํานักปลัด 

3 โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ 9  
และวันแมแหงชาติ 

เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณและแสดงออก
ถึงความจงภักดีของ
ประชาชนที่มีตอสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ 9  

จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ 9 และวันแมแหงชาติ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชน
ตระหนักถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ 

ประชาชนตําบล
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและ

แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีแดสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ  

ในรัชกาลที่ 9 

สํานักปลัด 



แบบ ผ.02 
 

~ ๘๑ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๖ การพัฒนาสงเสรมิคุณธรรมดานศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  แนวทางท่ี 5.2 การบํารุงรักษาศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมปิญญาทองถ่ิน 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

4 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

เพื่อสรางความตระหนักใน
การสงเสริมและอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรมใหคง
อยูสืบตอไป 

จัดกิจกรรมงานประเพณี 
ลอยกระทง ประชาชนตําบล 
บานหลวงและขางเคียง 
ไดรวมกิจกรรม 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประเพณี 
วัฒนธรรม 

ยังคงสืบตอไป 

ประชาชนมีความ
ตระหนักอนุรักษ

ประเพณีวัฒนธรรม
ใหคงอยูสืบไป 

สํานักปลัด 

5 โครงการจัดงานประเพณี
วันสงกรานต 
และวันผูสูงอาย ุ

เพื่อใหประชาชน 
ตระหนักถึงความสําคัญ 
ในการอนุรักษขนมธรรม
เนียมประเพณีไทย 

จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต 
และวันผูสูงอายุประจาํป 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประเพณี 
วัฒนธรรม 

ยังคงสืบตอไป 

ประชาชนตําหนกัถึง
ความสําคัญ 

ในการอนุรักษ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

สํานักปลัด 

6 โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ 

เพื่อใหประชาชนมีความ
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาเด็ก 

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติให
เด็กในพื้นที่ตําบลบานหลวงและ
ขางเคียงไดรวมกิจกรรม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กไดรวม
กิจกรรมสันทนา

การเปนการ
พัฒนาทาง
รางกาย 

และจิตใจ 

ประชาชนตระหนัก 
ถึงความสําคัญ 
ในการอนุรักษ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

สํานักปลัด 



แบบ ผ.02 
 

~ ๘๒ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๖ การพัฒนาสงเสรมิคุณธรรมดานศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  แนวทางท่ี 5.2 การบํารุงรักษาศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมปิญญาทองถ่ิน 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

7 คาใชจายในการจัด
โครงการตามนโยบาย/
หนังสือส่ังการอื่นๆ 

เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมโครงการตางๆ 
นโยบาย/หนังสือส่ังการ
อื่นๆ 

จัดทําโครงการตางๆที่เปน
ประโยชนแกประชาชนในตําบล 
บานหลวง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความสําเร็จของ
โครงการ 

ประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดโครงการ

ตางๆทําใหเกิดความ
สามัคคี 

สํานักปลัด 

8 กอสรางแทนประดิษฐาน
พระพุทธรูปประจํา
องคการบริหารสวนตําบล
บานหลวง 

เพื่อใชเปนประดิษฐาน
พระพุทธรูปเพื่อให
ประชาชนในตําบลได
เคารพสักการะ 

กอสรางแทนพระพุทธรูป  
จํานวน 1 แทน 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได
สักการะ 

ประชาชนไดเคารพ
สักการะและเปนที่ยึด

เหนี่ยวจิตใจ 

สํานักปลัด 

9 อุดหนุนเพื่อบริหารจัดการ
โครงการอนุสรณสถาน
แหงความจงรักภกัดี 

เพื่อบริหารโครงการ
อนุสรณสถานแหงความ
จงรักภักดีในสวนของ อ.
เสนาและเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวันอมรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 

อนุสรณสถานแหงความจงรักภักดี
ในสวนของ อ.เสนา มีงบประมาณ
บริหารจัดการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนไดรวม
รําลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ 

ประชาชนไดรวม
รําลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ 

สํานักปลัด 



แบบ ผ.02 
 

~ ๘๓ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๖ การพัฒนาสงเสรมิคุณธรรมดานศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  แนวทางท่ี 5.2 การบํารุงรักษาศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมปิญญาทองถ่ิน 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

10 โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ 

เพื่อสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมการปองกันสถาบนั
สําคัญของชาติโดยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริยซ่ึงเปน
สถาบันของชาติเปนศูนยรวม
แหงความเปนชาติและความ
สามัคคีของคนในชาติและ
กิจกรรมที่เกี่ยวของโดยมี
ประชาชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมดังกลาว 

จัดกิจกรรมการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติโดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริยซ่ึงเปนสถาบัน
ของชาติอันเปนศูนยรวมแหงชาติ
และความสามัคคีของคนในชาติ
และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวของโดย
ใหประชาชนมีสวนรวม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนเกิด
ความรักและ
สํานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ
ของสถาบัน

พระมหากษัตริย 

ประชาชนในเขตพื้นที่
มีสวนรวมและสํานกึ

ในพระมหา
กรุณาธิคุณและ

แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

สํานักปลัด 

รวม 10  โครงการ - - 640,000 640,000 840,000 840,000 840,000 - - - 


