
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจชมุชน และเสริมสร้างความเขม้แขง็

     1.1  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริม สนับสนุน และเพ่ิมศักยภาพ ขยายโอกาสในการพัฒนาอาชพี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี  - สนบัสนนุงบประมาณ 50,000            50,000            50,000            จ านวน  - ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้น ส านกัปลัด

โดยการสนบัสนนุ ส่งเสริม รายได้เสริม/เพิ่มขึ้น กลุ่มท าดอกไม,้ เล้ียงปลา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เงิน  - ปญัหาการว่างงานลดลง

กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล  - เพื่อส่งเสริมใหก้ลุ่มอาชีพได้ ในทอ่/บอ่, ท าขนม, สนบัสนนุ  - ผลิตภณัฑ์ได้รับการ

พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม้คุีณภาพดี ทอผ้า, เพาะเหด็, ตัดเย็บ พฒันามากขึ้น

ดียิ่งขึ้นสู่ระดับ OTOP สร้าง ผ้า ฯลฯ ทกุชุมชนในเขต

ศักยภาพชุมชน เทศบาล

2 โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี  - จัดฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ 50,000            50,000            50,000            การจัด  - ประชาชนในเขตเทศบาล ส านกัปลัด

โดยการฝึกอบรมอาชีพใหแ้ก่ ความร้฿ทกัษะวิชาชีพ สามารถ ต่าง ๆ ใหป้ระชาชนทั้ง (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ฝึกอบรม ได้รับความรู้ และทกัษะ

ประชาชนในเขตเทศบาล น าความรู้ไปประกอบอาชีพเสริม  5 ชุมชน ในเขตเทศบาล กลุ่มอาชีพ วิชาชีพสามารถน าความรู้

มรีายได้และมคุีณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  - ร่วมกบัสถาบนัฝึก แต่ละ ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ

ทกัษะฝีมอืแรงงาน, กลุ่ม เล้ียงตนเองได้

กศน. ฯลฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลสามป ี (พ.ศ.  2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพนา



     1.1  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริม สนับสนุน และเพ่ิมศักยภาพ ขยายโอกาสในการพัฒนาอาชพี (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการส่งเสริม/สนบัสนนุการจัด  - เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มท า  - ส่งเสริม/สนบัสนนุ 30,000            30,000            30,000            การจัด  - ชุมชนมคีวามเข้มแข็ง ส านกัปลัด

กจิกรรมของกลุ่มพฒันาสตรี กจิกรรมสาธารณประโยชนข์อง กลุ่มพฒันาสตรีใน (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) กจิกรรม  - สตรีได้ท ากจิกรรม

เทศบาลต าบลพนา กลุ่มสตรีในชุมชน เขตเทศบาล กลุ่มสตรี อนัเปน็สาธารณประโยชน์

 - เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ  - ฝึกอบรมพฒันา  - สตรีได้แสดงบทบาท

ชุมชน ศักยภาพ/การประกอบ ทางสังคม

 - เพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรี อาชีพ

4 โครงการส่งเสริม/สนบัสนนุกลุ่ม  - เพื่อส่งเสริม/สนบัสนนุกลุ่ม  - สนบัสนนุโค-กระบอื 100,000           100,000           100,000           การจัด  - กลุ่มเกษตรกรได้รับองค์ ส านกัปลัด

เกษตรกรผู้เล้ียงโค-กระบอื เกษตรกรผู้เล้ียงโค-กระบอื ใหก้ลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียง (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกบัทกัษะ 

 ใหม้ทีกัษะและศักยภาพในการ  - จัดฝึกอบรม/ส่งเสริม กลุ่ม วิธีการในการเล้ียงโค-

เล้ียงโค-กระบอืเพิ่มมากขึ้น ใหค้วามรู้เกี่ยวกบัวิธีการ เกษตรกร กระบอื เพิ่มมากขึ้น

 - เพื่อส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกร เล้ียงโค-กระบอื ใหม้ี  - กลุ่มเกษตรกรมรีายได้

ผู้เล้ียงโค-กระบอืมรีายได้เสริม ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เสริมเพิ่มมากขึ้น

เพิ่มขึ้น  - โค-กระบอื มกีารขยาย

 - เพื่อขยายพนัธุโ์ค-กระบอื พนัธุเ์พิ่มมากขึ้น
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     1.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดต้ังศูนย์สาธิตท าไร่นา  - เพื่อเปน็ศูนย์การเรียนรู้เกษตร จัดต้ังศูนย์สาธิตฯ 15,000            15,000            15,000            การจัด  - ประชาชนมอีาหารบริโภค กองช่าง

สวนผสมเศรษฐกจิพอเพยีง/ ทฤษฎใีหมส่่งเสริมใหป้ระชาชนพึ่ง  - เกษตรทฤษฎใีหม่ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ต้ังศูนย์ ตลอดป ีสามารถพึ่งตนเอง

ศูนย์เพาะพนัธุก์ล้าไม้ ตนเองได้  - เกษตรผสมผสาน สาธิตฯ ได้

 - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนลด  - ฟาร์มปศุสัตว์  - รายจ่ายในครัวเรือน

รายจ่ายในครัวเรือน  - เพาะพนัธุก์ล้าไม้ ลดลง

 - เพื่อสนองกระแสพระราชด าริ

ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

2 โครงการจัดต้ังศูนย์เพาะพนัธุ์  - เพื่อใหป้ระชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้น  - จัดต้ังอาคารศูนย์  -  - 400,000           การกอ่  - ประชาชนมพีนัธุก์ล้าไม้ กองช่าง

กล้าไมเ้ศรษฐกจิ แจกจ่ายใหก้บั  - เพื่อลดการท าลายปา่ เพาะพนัธุก์ล้าไม ้1 หลัง (เงินอดุหนนุ) สร้าง เศรษฐกจิอย่างยั่งยืน

ชุมชน  - เพื่อส่งเสริมการปลูกปา่/ต้นไม้ อาคาร ตลอดปี

ที่เปน็พชืเศรษฐกจิของชุมชน ศูนย์เพาะ  - พื้นที่ของประชาชนไม่

อย่างดี พนัธุก์ล้า รกร้างว่างเปล่า

ไม้
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     1.2  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช ้(ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการฝึกอบรมการจัดท าบญัชี  - เพื่อใหป้ระชาชนสามารถจัดท า  - จัดอบรมประชาชน 20,000            20,000             - ร้อยละ  - ประชาชนสามารถจัดท า ส านกัปลัด

ครัวเรีอน บญัชีครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง ในการจัดท าบญัชี (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของความ บญัชีครัวเรือนของตนเองได้

ครัวเรือน ปลีะ 50 คน พงึพอใจ

ของผู้

เข้ารับ

การอบรม

4 โครงการส่งเสริม/สนบัสนนุการ  - เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรใช้ปุ๋ย  - สนบัสนนุงบประมาณ 20,000            20,000            20,000            การสนบั  - ต้นทนุการผลิตสินค้า กองสาธารณสุขฯ

ผลิตปุ๋ยอนิทรีย/์ชีวภาพ อนิทรีย์ในการเกษตรทดแทน วัสดุ ครุภณัฑ์ใหก้บั (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) สนนุงบ การเกษตรลดลง ประหยัด

ปุ๋ยเคมี กลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ประมาณ ค่าใช้จ่าย

 - เพื่อลดต้นทนุการผลิตสินค้า ที่จัดต้ังขึ้น  - ดินมคีวามอดุมสมบรูณ์

ทางการเกษตร  - ท าปุ๋ยน้ าหมกัชีวภาพ

 - เพื่อคืนความอดุมสมบรูณ์  - ท าปุ๋ยหมกัอนิทรีย์

ใหก้บัดิน
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