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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมการจดัท า เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมรีายได้ จดัต้ังกลุ่มการท าเคร่ืองเงิน พฒันารูปแบบ 50,000 50,000 50,000 50,000 50 1.ประชาชนมรีายได้เพิ่มมากขึ้น กอง

เคร่ืองเงิน ผลิตภณัฑ์ สนบัสนนุวัสดุ อปุกรณ์ที่จ าเปน็ คน 2.ประชาชนมคีวามเปน็อยู่ที่ดีขึ้น สวัสดิการสังคม

การจดัฝึกอบรม เปน็ต้น ฯลฯ

2 โครงการส่งเสริมอาชพีใหก้บั เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมรีายได้ ฝึกอบรมอาชพีใหก้บัประชาชน เชน่ 500,000 500,000 500,000 500,000 100 1.ประชาชนมรีายได้เพิ่มมากขึ้น กอง

ประชาชน การจดัท าพานพุ่ม การจดัท าหมากสุ่ม คน 2.ประชาชนมคีวามเปน็อยู่ที่ดีขึ้น สวัสดิการสังคม

หมากเบง็ ต้นเทยีน การจดัท าโคมไฟล้านนา

ตุง ดอกไมจ้นัทน ์ไมก้วาดและอื่น ๆ ฯลฯ

3 โครงการส่งเสริมอาชพีการ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมรีายได้ จดัฝึกอบรมการเล้ียงกบในบอ่ การศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50 1.ประชาชนมรีายได้เพิ่มมากขึ้น กอง

เล้ียงกบ ดูงาน สนบัสนนุวัสดุ อปุกรณ์ที่จ าเปน็ คน 2.ประชาชนมคีวามเปน็อยู่ที่ดีขึ้น สวัสดิการสังคม

ในการฝึกอาชพี เปน็ต้น ฯลฯ

4 โครงการส่งเสริมอาชพีการ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมรีายได้ จดัฝึกอบรมการเพาะเหด็ ปลูกผัก การศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50 1.ประชาชนมรีายได้เพิ่มมากขึ้น กอง

เพาะเหด็ ปลูกฝักไร้สารพษิ ดูงาน สนบัสนนุวัสดุ อปุกรณ์ที่จ าเปน็ คน 2.ประชาชนมคีวามเปน็อยู่ที่ดีขึ้น สวัสดิการสังคม

ในการฝึกอาชพี เปน็ต้น ฯลฯ

            ยทุธศาสตร์ที่ 2  การสง่เสริมเศรษฐกิจชมุชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลสนัทรายหลวง  อ าเภอสนัทราย  จงัหวดัเชยีงใหม่

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอยา่งสมดลุและยั่งยนื

 ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

                    2.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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5 โครงการส่งเสริมอาชพีการ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมรีายได้ จัดฝึกอบรมการเล้ียงไก่แต่ละประเภท การศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50 1.ประชาชนมรีายได้เพิ่มมากขึ้น กอง

เล้ียงไก่ ดูงาน สนบัสนนุวัสดุ อปุกรณ์ที่จ าเปน็ คน 2.ประชาชนมคีวามเปน็อยู่ที่ดีขึ้น สวัสดิการสังคม

ในการฝึกอาชพี เปน็ต้น ฯลฯ

6 โครงการสนบัสนนุการด าเนนิ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมรีายได้ ส่งเสริม สนบัสนนุงบประมาณ วัสดุ 200,000 200,000 200,000 200,000 100 1.ประชาชนมรีายได้เพิ่มมากขึ้น กอง

งานตามแนวทางปรัชญา อปุกรณ์ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ฯลฯ คน 2.ประชาชนมคีวามเปน็อยู่ที่ดีขึ้น สวัสดิการสังคม

เศรษฐกจิพอเพยีง ระดับครัวเรือน ชมุชน และระดับอปท

7 โครงการจดัตลาดนดัชมุชน เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมรีายได้ จดังานตลาดนดัชมุชน เพื่อส่งเสริมการขาย 300,000 300,000 300,000 300,000 5 1.ประชาชนมรีายได้เพิ่มมากขึ้น กอง

"กาดหมั้ว ครัวฮอม" คร้ัง 2.ประชาชนมคีวามเปน็อยู่ที่ดีขึ้น สวัสดิการสังคม

8 โครงการจา้งนกัเรียน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้เพิ่มขึ้น จา้งนกัเรียน นกัศึกษา ในชว่งปดิภาคเรียน 25,000 25,000 25,000 25,000 5 1.นกัเรียนมงีานท า กองสวัสดิการ

นกัศึกษาในชว่งปดิภาคเรียน คน 2.มรีายได้เพิ่มขึ้น

หรือวันหยดุ 3. ลดภาระค่าใชจ้า่ยจากครอบครัว

9 โครงการฝึกอาชพี เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมอีาชพีและ จดัฝึกอบรมอาชพี ส่งเสริมการท าอาชพี 350,000 350,000 350,000 350,000 150 1.ประชาชนมอีาชพีที่มั่นคง กองสวัสดิการ

มรีายได้เพิ่มขึ้น สนบัสนนุวัสดุ อปุกรณ์ ในการฝึกอาชพี คน 2.ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้น

3.ประชาชนมคีวามเปน็อยู่ที่ดีขึ้น
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10 โครงการฝึกอบรมเทคนคิเพื่อ เพื่อท าใหสิ้นค้าได้มาตรฐาน ฝึกอบรมใหแ้กป่ระชาชน  จ านวน  3 รุ่น 200,000 200,000 200,000 200,000 100 1.ประชาชนสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น สวัสดิการ

พฒันาคุณภาพการผลิตสินค้า และมคุีณภาพ รุ่นละ 100  คน ( ปลีะ 1  รุ่น  ) คน  และมลูค่าสินค้าเพิ่มขึ้น 

2.ชว่ยเหลือค่าใชจ้า่ยในครอบครัว

11 โครงการส่งเสริม สนบัสนนุ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถพฒันาและ ส่งเสริม สนบัสนนุในรูปแบบต่างๆ เชน่ 300,000 300,000 300,000 300,000 3 ประชาชนสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น สวัสดิการ

การออกแบบผลิตภณัฑ์ ออบแบบบรรจภุณัฑ์ใหโ้ดดเด่น สนบัสนนุงบประมาณและวัสดุ กจิกรรม  และมลูค่าสินค้าเพิ่มขึ้น

บรรจสิุนค้าชมุชนและสินค้า สวยงามและจงูใจผู้บริโภค อปุกรณ์ที่จ าเปน็การศึกษาดูงาน

OTOP การฝึกอบรม ฯลฯ

12 ส่งเสริมโครงการอนัเนื่องจาก 1. เพื่อส่งเสริมโครงการอนัเนื่องจาก จดัฝึกอบรม สนบัสนนุวัสดุ อปุกรณ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 5 1. ประชาชนมคีวามสามคัคี สวัสดิการ

พระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จ พระราชด าริฯ .ใหค้ าแนะน า ปรึกษา กจิกรรม 2. สืบสานประเพณีอนัดีงาม

พระเจา้อยหูวัฯ และพระบรม 2. เพื่อส่งเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ 3. ส่งเสริมและปกปอ้งสถาบนั

วงศานวุงศ์ ชมุชนโดยการด าเนนิตามพระราชด าริ


