
2 : สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง

3 : สร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนและผู้สูงอายุใหม้ีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

2 : การพฒันาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทนุ พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่

2. ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสรมิเศรษฐกิจยั่งยืน



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการปรับปรุงคุณภาพ

ชีวติตามพระราชด าริ

เพื่อปรับปรุงคุณภาพ

ชีวติของประชาชนตาม

แนวพระราชด าริ

จัดกิจกรรมการ

ด าเนินงานตาม

โครงการพระราชด าริ

 หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

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

ด าเนินงานตาม

โครงการ

พระราชด าริ

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติที่ดี

ส านักปลัด

(งานพฒันา

ชุมชน)

2 โครงการส่งเสริมทกัษะ

อาชีพ

- เพื่อส่งเสริมการฝึก

ทกัษะอาชีพ

'- เพื่อใหป้ระชาชนมี

อาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

จัดอบรมฝึกทกัษะ

อาชีพต่างๆ ใหแ้ก่

ประชาชน หรือ

กิจกรรมอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

      15,000       15,000       15,000       15,000       15,000 จัดอบรมฝึกทกัษะ

อาชีพใหแ้ก่

ประชาชน หรือ

กิจกรรมอื่นๆที่

เกี่ยวข้อง

ประชาชนมีอาชีพ มี

รายได้

ส านักปลัด

(งานพฒันา

ชุมชน)

3 โครงการส่งเสริมพฒันา

กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บา้น

และกลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชน

เพื่อส่งเสริมการ

รวมกลุ่มอาชีพและ

พฒันาศักยภาพของ

กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บา้น 

และกลุ่มผลิตภณัฑ์

ชุมชน ใหส้ามารถ

น าไปสู่ระบบเศรษฐกิจ

ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 

สามารถพึ่งพาตนเอง

จัดกิจกรรมส่งเสริม

การรวมกลุ่มอาชีพ

และพฒันาศักยภาพ

กลุ่มอาชีพ กลุ่ม

แม่บา้นและกลุ่ม

ผลิตภณัฑ์ชุมชน หรือ

จัดกิจกรรมอื่นๆที่

เกี่ยวข้อง

60,000

(งบ

เทศบาล/

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง)

60,000

(งบ

เทศบาล/

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง)

60,000

(งบ

เทศบาล/

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง)

60,000

(งบ

เทศบาล/

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง)

60,000

(งบ

เทศบาล/

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง)

จัดกิจกรรมส่งเสริม

การรวมกลุ่มอาชีพ

และพฒันา

ศักยภาพกลุ่มอาชีพ

 กลุ่มแม่บา้นและ

กลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชน

เกิดศักยภาพในการ

ด าเนินงานสามารถ

ผลิตสินค้าและ

ผลิตภณัฑ์ที่มี

คุณภาพ สร้างรายได้

ใหแ้ก่ชุมชน

ส านักปลัด

(งานพฒันา

ชุมชน)

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

4 โครงการส่งเสริมการ

พฒันาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง

 - เพื่อใหป้ระชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจใน

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

สามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในการด ารงชีวติและ

การประกอบอาชีพได้

อย่างเหมาะสม 

 - เพื่อส่งเสริมการ

ด าเนินงานพฒันาตาม

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง ทั้งใน

ระดับครัวเรือน ระดับ

ชุมชน และระดับ อปท.

 - เผยแพร่และอบรม

ใหค้วามรู้เกี่ยวกับ

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง

ใหแ้ก่ผู้น าชุมชนและ

ประชาชน 

 - ส่งเสริมการพฒันา

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง

 - กิจกรรรมอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  - ผู้น าชุมชนและ

ประชาชนผู้เข้าร่วม

โครงการมีความรู้ 

ความเข้าใจในหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

ร้อยละ 80

 - ผู้น าชุมชนและ

ประชาชนผู้เข้าร่วม

โครงการได้รับ

ประโยชน์ ร้อยละ 

80

 - ประชาชน

สามารถน าหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง

ไปประยุกต์ใช้ใน

การด ารงชีวติและ

การประกอบอาชีพ

ได้อย่างเหมาะสม 

และการด าเนินงาน

พฒันาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง เปน็ไป

อย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

(งานพฒันา

ชุมชน)

รวม 4 โครงการ       35,000       35,000       35,000       35,000       35,000

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI)

งบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบ


