
2 : สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง

3 : สร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนและผู้สูงอายุใหม้ีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

2 : การพฒันาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทนุ พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว

ก. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข. แผนงานการเกษตร

แนวทางการพฒันา

การส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ใหแ้ก่ประชาชน

เปา้หมาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั

2.  การส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน

แผนงาน

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

1 โครงการปรับปรุงคุณภาพ

ชีวติตามพระราชด าริ

 - เพื่อปรับปรุงคุณภาพ

ชีวติประชาชนตามแนว

พระราชด าริ

 - จัดกิจกรรมการ

ด าเนินงานตามโครงการ

พระราชด าริ จ านวน ๑ 

โครงการ

 - กิจกรรรมอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

 

      10,000       10,000       10,000       10,000  - กิจกรรมการ

ด าเนินงานตาม

โครงการ

พระราชด าริ 

จ านวน ๑ 

โครงการ 

 - ประชาชนมี

คุณภาพชีวติที่ดี

ส านักปลัด

(งานพฒันาชุมชน)

2 โครงการส่งเสริมทกัษะ

อาชีพ

 - เพื่อส่งเสริมการฝึก

ทกัษะอาชีพ

 - เพื่อใหป้ระชาชนมี

อาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

 - อบรมฝึกทกัษะอาชีพ

ใหแ้ก่ประชาชน จ านวน 

100 คน 

 - กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

      60,000       60,000       60,000       60,000  - ประชาชน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้รับประโยชน์ 

ร้อยละ 80

 

 - ประชาชนมี

อาชีพ มีรายได้

ส านักปลัด

(งานพฒันาชุมชน)

3 โครงการส่งเสริมพฒันา

กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บา้น

และกลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชน

 - เพื่อส่งเสริมการ

รวมกลุ่มอาชีพและพฒันา

ศักยภาพของกลุ่มอาชีพ 

กลุ่มแม่บา้น และกลุ่ม

ผลิตภณัฑ์ชุมชน ให

สามารถน าไปสูระบบ

เศรษฐกิจชุมชนที่มีความเข

มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการ

รวมกลุ่มอาชีพและพฒันา

ศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่ม

แม่บา้นและกลุ่ม

ผลิตภณัฑ์ชุมชน ปลีะ 1 

คร้ัง 

 - กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 60,000

(งบ

เทศบาล/

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง)

 60,000

(งบ

เทศบาล/

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง)

 60,000

(งบ

เทศบาล/

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง)

 60,000

(งบ

เทศบาล/

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง)

 - กิจกรรม

ส่งเสริมการ

รวมกลุ่มอาชีพ

และพฒันา

ศักยภาพกลุ่ม

อาชีพ กลุ่ม

แม่บา้นและกลุ่ม

ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

ปลีะ 1 คร้ัง

 -  กลุ่มอาชีพ กลุ่ม

แม่บา้นและกลุ่ม

ผลิตภณัฑ์ชุมชนมี

ศักยภาพในการ

ด าเนินงาน 

สามารถผลิตสินค้า

และผลิตภณัฑ์ที่มี

คุณภาพ สร้าง

รายได้ใหแ้ก่ชุมชน 

ส านักปลัด

(งานพฒันาชุมชน)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ

งบ งบ งบ งบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ

4 โครงการส่งเสริมการ

พฒันาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง

 - เพื่อใหป้ระชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจในหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการ

ด ารงชีวติและการ

ประกอบอาชีพได้อย่าง

เหมาะสม 

 - เพื่อส่งเสริมการ

ด าเนินงานพฒันาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง ทั้งในระดับ

ครัวเรือน ระดับชุมชน 

และระดับ อปท.

 - เผยแพร่และอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงใหแ้ก่ผู้น าชุมชน

และประชาชน จ านวน 50

 คน

 - ส่งเสริมการพฒันาตาม

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง

 - กิจกรรรมอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

      60,000       60,000       60,000       60,000  - ผู้น าชุมชนและ

ประชาชน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความรู้ ความ

เข้าใจในหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

ร้อยละ 80

 - ผู้น าชุมชนและ

ประชาชน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้รับประโยชน์ 

ร้อยละ 80

 - ประชาชน

สามารถน าหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง

ไปประยุกต์ใช้ใน

การด ารงชีวติและ

การประกอบอาชีพ

ได้อย่างเหมาะสม

 - การด าเนินงาน

พฒันาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง ทั้งใน

ระดับครัวเรือน 

ระดับชุมชนและ

ระดับ อปท.

เปน็ไปอย่างมี

ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

(งานพฒันาชุมชน)
งบ งบ งบ งบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ

5 โครงการปรับปรุงอาคาร

กลุ่มแม่บา้นเกษตรบางวนั

ทอง

 - เพื่อส่งเสริมพฒันาการ

ด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้น

เกษตรบางวนัทองใหไ้ด้

มาตรฐาน

 - ปรับปรุงอาคารกลุ่ม

แม่บา้นเกษตรบางวนัทอง

 รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาล

      80,000  - อาคารกลุ่ม

แม่บา้นเกษตรบาง

วนัทอง ที่ได้

มาตรฐาน จ านวน 

1 แหง่

 - การด าเนินงาน

ของกลุ่มแม่บา้น

เปน็ไปอย่างมี

มาตรฐาน น าไปสู่

การสร้างงานสร้าง

รายได้ใหแ้ก่ชุมชน

กองช่าง/ส านัก

ปลัด (งานพฒันา

ชุมชน)

6 โครงการส่งเสริมการจัดท า

บรรจุภณัฑ์กลุ่มผลิตภณัฑ์

ชุมชน

 - เพื่อส่งเสริมการตลาด

และเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์

ชุมชน

 - อบรมใหค้วามรู้ด้าน

การจัดท าบรรจุภณัฑ์

สินค้าของกลุ่มผลิตภณัฑ์

ชุมชนของเทศบาล

      30,000       30,000       30,000       30,000  - กิจกรรมการ

อบรมใหค้วามรู้

ด้านการจัดท า

บรรจุภณัฑ์สินค้า

ของผลิตภณัฑ์

ชุมชน จ านวน  1 

กิจกรรม

 - การด าเนินงาน

ด้านการส่งเสริม

ผลิตภณัฑ์ชุมชน

เปน็ไปอย่างมี

ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

(งานพฒันาชุมชน)

7 โครงการส ารวจช่วยเหลือ

ปอ้งกันก าจัดศัตรูพชื

 - เพื่อปอ้งกันก าจัด

ศัตรูพชืและเพิ่มผลผลิต

สินค้าเกษตร

 - ปอ้งกันก าจัดแมลง

ศัตรูพชื เช่น การปอ้งกัน

ก าจัดแมลงศัตรูมะพร้าว 

(หนอนหวัด า) การปอ้งกัน

ก าจัดโรครากเน่าโคนเน่า 

(ส้มโอและมะพร้าว) การ

ปอ้งกันก าจัดกระรอก

ท าลายพชืผลทางการ

เกษตรในพื้นที่เขตเทศบาล

      60,000       60,000       60,000       60,000  - อัตราความ

เสียหายของพื้นที่

การเกษตรจาก

โรคและแมลง

ศัตรูพชืลดลง

 - เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

(งานพฒันาชุมชน)

งบ
งบ
งบ
งบ
งบงบงบงบงบงบ

งบงบ

งบ
งบ
งบ
งบ
งบงบงบงบงบงบ งบ

งบ
งบ
งบ
งบงบงบงบงบงบ งบ

งบ
งบ
งบ
งบงบงบงบงบงบ

งบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ

8 โครงการส ารวจข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับการเกษตร

 - เพื่อเปน็ข้อมูลในการ

พฒันาด้านการเกษตร

 - ส ารวจข้อมูลการเกษตร       10,000       10,000       10,000       10,000  - การส ารวจ

ข้อมูลการเกษตรที่

ครบถ้วน

 - การวาง

แผนพฒันาด้าน

การเกษตรเปน็ไป

อย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

(งานพฒันาชุมชน)

9 โครงการจัดท าแผนพฒันา

การเกษตร

 - เพื่อเปน็แนวทางในการ

ด าเนินงานพฒันาด้าน

การเกษตร

 - จัดท าแผนพฒันา

การเกษตร

      10,000       10,000       10,000       10,000  - การจัดท าและ

ปรับปรุง

แผนพฒันา

การเกษตร

 - การวาง

แผนพฒันาด้าน

การเกษตรเปน็ไป

อย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

(งานพฒันาชุมชน)

10 โครงการบริการข้อมูลและ

เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

ด้านการเกษตร

 - เพื่อเผยแพร่ความรู้และ

วชิาการด้านการเกษตร

 - บริการข้อมูลและ

เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

ด้านการเกษตร

      10,000       10,000       10,000       10,000  - เกษตรกรได้รับ

ประโยชน์ร้อยละ 

80

 - การวาง

แผนพฒันาด้าน

การเกษตรเปน็ไป

อย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

(งานพฒันาชุมชน)

11 โครงการส่งเสริมพฒันาภมูิ

ปญัญาทอ้งถิ่นด้าน

การเกษตร

 - เพื่อรวบรวม ถ่ายทอด

และต่อยอดภมูิปญัญาด้าน

การเกษตร

 - จัดกิจกรรมรวบรวม 

ถ่ายทอดและต่อยอดภมูิ

ปญัญาด้านการเกษตร

 - ส่งเสริมการใช้ภมูิ

ปญัญาในการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร

      10,000       10,000       10,000       10,000  - เกษตรกรได้รับ

ประโยชน์ร้อยละ 

80

 - ภมูิปญัญา

ทอ้งถิ่นด้าน

การเกษตรได้รับ

การเผยแพร่สืบสาน

ส านักปลัด

(งานพฒันาชุมชน)



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ

12 โครงการส่งเสริมการ

รวมกลุ่มและพฒันากลุ่ม

 - เพื่อใหก้ลุ่มอาชีพต่างๆ 

มีความเข้มแข็ง

 - จัดกิจกรรมอบรมให้

ความรู้ส่งเสริมการ

รวมกลุ่มและพฒันากลุ่ม

      10,000       10,000       10,000       10,000  - กลุ่มอาชีพต่างๆ

 ได้รับประโยชน์

ร้อยละ 80

 - กลุ่มอาชีพมี

ความเข้มแข็ง

ส านักปลัด

(งานพฒันาชุมชน)

รวม 14 โครงการ     350,000     270,000     270,000     270,000


