
๑๔๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1.การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 2.การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ : 2. การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

1 โครงการศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านสันลมจอย 

เพื่อสนับสนุนศูนย์เรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้าน
สันลมจอย หมู่ที่ 13 
เป็นศูนย์ต้นแบบการ
ด าเนินงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของ
ต าบล 

1. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
ในการด าเนินงานเพื่อให้
เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. จัดกิจกรรมสาธิตหรือ
บรรยายให้ความรู้แกผู่้ที่
เข้ามาศึกษาดูงาน 
3. จัดอบรมและศึกษา            
ดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
การด าเนินงานแก่คณะ 
กรรมการศูนย์ฯ 
 
 
 

100,000 
(2559:100,000) 

 100,000 100,000 มีศูนย์กลางการ
เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 
1 แห่ง 

เป็นศูนย์เรียนรูด้้าน
เศรษฐกิจพอเพียงแก่
คณะศึกษาดูงาน  
เด็ก/เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



๑๔๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1.การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 2.การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ : 2. การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

2 โครงการศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านกองบิน 41            

เพื่อสนับสนุนศูนย์เรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้าน
กองบิน 41 หมู่ที่ 3 
เป็นศูนย์ต้นแบบการ          
ด าเนินงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของ
ต าบล 

1. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
ในการด าเนินงานเพื่อให้
เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น เครื่อง
บดเศษไม้ ใบไม ้
2. มีกิจกรรมสาธิตหรือ
บรรยายให้ความรู้แกผู่้ที่
เข้ามาศึกษาดูงาน 
3. จัดอบรมและศึกษา           
ดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
การด าเนินงานแก่คณะ 
กรรมการศูนย์ฯ 
5. ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยง
ไก่ เป็ด แพะ 

100,000 
(2559:100,000) 
(2558:100,000) 
(2557:60,000) 

 100,000 100,000 มีศูนย์กลางการ
เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 
1 แห่ง 

เป็นศูนย์เรียนรูด้้าน
เศรษฐกิจพอเพียงแก่
คณะศึกษาดูงาน  
เด็ก/เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



๑๔๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1.การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 2.การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ : 2. การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

6. ปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลา 
ฯลฯ 

3 โครงการศูนย์เรยีนรู้ชุมชน
พอเพียงเทศบาลต าบลสุเทพ 
 
 
 
 
 

เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรูด้้านเศรษฐกิจ
พอเพียง เสริมสร้าง
ความรู้ในศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียง บ้านโป่งน้อย 
หมู่ที่ 6 และกลุ่มเลี้ยง
หมูด า หมู่ที่ 13 

1. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
ในการด าเนินงานเป็นศูนย์
เรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพ 
2. มีกิจกรรมสาธิตหรือ
บรรยายให้ความรู้แกผู่้ที่
เข้ามาศึกษาดูงาน 
3. จัดอบรมและศึกษา           
ดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
การด าเนินงานแก่คณะ 
กรรมการศูนย์ฯ 

80,000 
(2559:80,000) 
(2558:30,000) 

 80,000 
 

80,000 
 

มีศูนย์กลางการ
เรียนรูด้้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ได้รับการ
ส่งเสริม
สนับสนุน 
จ านวน 2 แห่ง 
 
 

เป็นศูนย์กลางการเรยีนรู้ 
ต้นแบบในการด าเนิน
ชีวิตแบบวิถีพอเพียง 
โดยการยึดถือความ
ประหยดั ตัดทอน
ค่าใช้จ่าย ลดละความ
ฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต
ของสมาชิกกลุ่มและ
ประชาชนในชุมชน  
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การอบรม แลกเปลีย่น

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้
ประกอบอาชีพการเกษตร 

50,000 
(2559:20,000) 

 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ที่ผ่านการ

ครัวเรือนท่ีท าการ
เกษตรกรรม รูจ้ักใช้

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



๑๔๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1.การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 2.การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ : 2. การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ประจ าต าบลสุเทพ ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเกษตร ปศุสัตว์และ
การส่งเสริมอาชีพต่างๆ 
ในต าบล 

กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ฯลฯ ด้านการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การประกอบอาชีพ 
2. จ านวนผูเ้ข้าร่วมอบรม 
40 คน 

(2558:20,000) 
(2557:20,000) 

อบรมสามารถใช้
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการ
ประกอบอาชีพ 

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ท าให้เกิดความคุม้ค่า
และประหยดั อาทิ การ
ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ในการ
เพาะปลูก การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ การใช้
อุปกรณ์เครื่องมือ หรือ
สิ่งอ านวยความสะดวก
ในการประกอบอาชีพ 
เป็นต้น 
 
 

 

แบบ ผ.01 


