
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจชมุชน และเสริมสร้างความเขม้แขง็
     1.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุน และเพ่ิมศักยภาพ ขยายโอกาสในการพัฒนาอาชีพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการจัด  - เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มท า  - ส่งเสริม/สนับสนุน 30,000     30,000      30,000     การจัด  - ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส านักปลัด

กิจกรรมของกลุ่มพัฒนาสตรี กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ กลุ่มพัฒนาสตรีใน (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) กิจกรรม  - สตรีได้ท ากิจกรรม

เทศบาลต าบลพนา กลุ่มสตรีในชุมชน เขตเทศบาล กลุ่มสตรี อันเป็นสาธารณประโยชน์

 - เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ  - ฝึกอบรมพัฒนา  - สตรีได้แสดงบทบาท

ชุมชน ศักยภาพ/การประกอบ ทางสังคม

 - เพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรี อาชีพ

2 โครงการส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่ม  - เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่ม  - สนับสนุนโค-กระบือ 100,000    100,000    100,000    การจัด  - กลุ่มเกษตรกรได้รับองค์ ส านักปลัด

เกษตรกรผู้เล้ียงโค-กระบือ เกษตรกรผู้เล้ียงโค-กระบือ ให้กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียง (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับทักษะ 

 ให้มีทักษะและศักยภาพในการ  - จัดฝึกอบรม/ส่งเสริม กลุ่ม วิธีการในการเล้ียงโค-

เล้ียงโค-กระบือเพิ่มมากขึ้น ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ เกษตรกร กระบือ เพิ่มมากขึ้น

 - เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร เล้ียงโค-กระบือ ให้มี  - กลุ่มเกษตรกรมีรายได้

ผู้เล้ียงโค-กระบือมีรายได้เสริม ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เสริมเพิ่มมากขึ้น

เพิ่มขึ้น  - โค-กระบือ มีการขยาย

 - เพื่อขยายพันธุ์โค-กระบือ พันธุ์เพิ่มมากขึ้น

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลสามป ี (พ.ศ.  2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพนา



     1.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุน และเพ่ิมศักยภาพ ขยายโอกาสในการพัฒนาอาชีพ(ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี  - สนับสนุนงบประมาณ 50,000     50,000      50,000     จ านวน  - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส านักปลัด

โดยการสนับสนุน ส่งเสริม รายได้เสริม/เพิ่มขึ้น กลุ่มท าดอกไม้, เล้ียงปลา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เงิน  - ปัญหาการว่างงานลดลง

กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล  - เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพได้ ในท่อ/บ่อ, ท าขนม, สนับสนุน  - ผลิตภัณฑ์ได้รับการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดี ทอผ้า, เพาะเห็ด, ตัดเย็บ พัฒนามากขึ้น

ดียิ่งขึ้นสู่ระดับ OTOP สร้าง ผ้า ฯลฯ ทุกชุมชนในเขต

ศักยภาพชุมชน เทศบาล

4 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี  - จัดฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ 50,000     50,000      50,000     การจัด  - ประชาชนในเขตเทศบาล ส านักปลัด

โดยการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ความรู้ทักษะวิชาชีพ สามารถ ต่าง ๆ ให้ประชาชนทั้ง (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ฝึกอบรม ได้รับความรู้ และทักษะ

ประชาชนในเขตเทศบาล น าความรู้ไปประกอบอาชีพเสริม  5 ชุมชน ในเขตเทศบาล กลุ่มอาชีพ วิชาชีพสามารถน าความรู้

มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  - ร่วมกับสถาบันฝึก แต่ละ ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ

ทักษะฝีมือแรงงาน, กลุ่ม เล้ียงตนเองได้

กศน. ฯลฯ

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการ  - เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ย  - สนับสนุนงบประมาณ 20,000.- 20,000.- 20,000.- การสนับสนุน  - ต้นทุนการผลิตสินค้า กอง

ผลิตปุ๋ยอนิทรีย/์ชีวภาพ อนิทรีย์ในการเกษตรทดแทนปุ๋ยเคมี วัสดุ ครุภณัฑ์ใหก้บั (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) งบประมาณ การเกษตรลดลง สาธารณสุขฯ

 - เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าทาง กลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ประหยดัค่าใช้จา่ย

การเกษตร ที่จดัต้ังขึน้  - ดินมีความอุดม

 - เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กบัดิน  - ท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ สมบูรณ์

 - ท าปุ๋ยหมักอินทรีย์

2 โครงการจัดต้ังศูนย์สาธิตท าไร่นาสวน  - เพื่อเปน็ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎี  - จัดต้ังศูนย์สาธิตฯ 15,000    15,000     15,000    ผลผลิตที่ได้  - ประชาชนมอีาหารบริโภค กองช่าง 

ผสมเศรษฐกจิพอเพยีง/ศูนย์เพาะพนัธุ์ ใหมส่่งเสริมใหป้ระชาชนพึ่งตนเองได้  - เกษตรทฤษฎใีหม่ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท. จากการจัดต้ัง ตลอดป ีสามารถพึ่งตนเองได้

กล้าไม้  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนลดรายจ่าย  - เกษตรผสมผสาน ศูนย์ฯ  - รายจ่ายในครัวเรือนลดลง

ในครัวเรือน  - ฟาร์มปศุสัตว์

 - เพื่อสนองกระแสพระราชด าริของ  - เพาะพนัธุก์ล้าไม้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

3 โครงการจัดต้ังศูนย์เพาะพนัธุก์ล้าไม้  - เพื่อใหป้ระชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้น  - จัดต้ังอาคารศูนย์เพาะ - 400,000   - จ านวนต้นไมท้ี่  - ประชาชนมพีนัธุก์ล้าไม้ กองช่าง

เศรษฐกจิ แจกจ่ายใหก้บัชุมชน  - เพื่อลดการท าลายปา่ พนัธุก์ล้าไม ้1 หลัง (เงินอดุหนนุ) เพิ่มขึ้น เศรษฐกจิอย่างยั่งยืนตลอดปี

 - เพื่อส่งเสริมการปลูกปา่/ต้นไม้  - พื้นที่ของประชาชนไมร่กร้าง

ที่เปน็พชืเศรษฐกจิของชุมชนอย่างดี ว่างเปล่า

4 โครงการฝึกอบรมการจัดท าบัญชี  - เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดท า  - จัดอบรมประชาชน 20,000     20,000       - ร้อยละ  - ประชาชนสามารถจัดท า ส านักปลัด

ครัวเรีอน บัญชีครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง ในการจัดท าบัญชี (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ บัญชีครัวเรือนของตนเองได้

ครัวเรือน ปีละ 50 คน พึงพอใจ

ของผู้อบรม

งบประมาณและที่มา

     1.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช้




