
๑๔๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ : 2. การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 2.2 สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม
ผู้ประกอบการ 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ชุมชน กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม
ผู้ประกอบการ ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพใน
ด้านต่างๆ รวมทั้งไดร้ับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษาดูงานกลุม่
อาชีพ หรือกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนที่ประสบ
ความส าเร็จ 
 
 
 

1. จัดอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาด้าน
คุณภาพสินค้า ด้านการ
บริการ ด้านการบรหิาร
จัดการ และด้านการ
พัฒนาบรรจุภณัฑ์ เป็นต้น 
2. ส่งเสริมการตลาด 
3.ประชาสัมพันธส์ินค้า
ผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต 

100,000 
(2557:30,000) 
(2556:50,000) 

 

 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชน กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
และกลุม่ผู้ 
ประกอบการ 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและ
เพิ่มทักษะด้าน
อาชีพ 

1. กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ชุมชน กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม
ผู้ประกอบการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและ
ได้รับประสบการณ์ตรง
ในการน ามาประยุกต์ใช้
และบรหิารจดัการกลุ่มฯ 
2. มีช่องทางในการ
จ าหน่ายและแลกเปลี่ยน
สินค้าเพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



๑๔๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ : 2. การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 2.2 สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

2 โครงการสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
 

เพื่อสนับสนุนเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน 
เทศบาลต าบลสุเทพ 

สนับสนุนเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบลสุเทพ 

400,000 
(2559:347,480) 
(2558:310,000) 

 

 400,000 500,000 สมาชิกกองทุน
ร้อยละ 100 
ได้รับการจัด
สวัสดิการอย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชนไดร้ับ
สวัสดิการตั้งแตเ่กิด แก่ 
เจ็บ ตายและครอบคลมุ
ทุกกลุ่มเป้าหมายใน
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพ
กลุ่มผู้ประกอบอาหารพื้นเมือง 

เพื่อเพ่ิมทักษะอาชีพการ
ประกอบอาหารพื้นเมือง 
 

1. จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะ
อาชีพผู้ประกอบการ
อาหารพื้นเมือง 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมการ
อบรม จ านวน 25 คน 

50,000 
(2558:30,000) 

 

 50,000 50,000 ร้อยละ 80  ของ
ผู้เข้าอบรม
สามารถประกอบ
อาชพีได ้

กลุ่มผู้ประกอบการ
อาหารพื้นเมืองได้รับการ
เพิ่มพูนทักษะ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพ
การจัดดอกไม ้

เพื่อส่งเสริมอาชีพการ
จัดดอกไม้แก่กลุ่มสตร ี

1. จัดอบรมการจดัดอกไม้
แก่กลุ่มสตรีในต าบล 
2. กลุ่มสตรีในต าบลเข้า
ร่วมอบรม จ านวน 40 คน 

40,000  40,000 40,000 ร้อยละ 80  ของ
ผู้เข้าอบรม
สามารถประกอบ
อาชพีได ้

ผู้ผ่านการอบรมมีอาชีพ
เสรมิเพิ่มรายได้ให้กับ
ตนเอง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



๑๔๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ : 2. การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 2.2 สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนาอาชีพตาม
ความสนใจของกลุ่ม/องค์กร
และประชาชนทั่วไป 

เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป 
มีรายได้ มีงานท าและ
พึ่งพาตนเองได ้

1. จัดอบรมอาชีพตาม
ความถนัดและความสน
ของประชาชน อาทิ อาชีพ
นวดแผนไทย เย็บผา้ ท า
ขนม แกะสลักผักและ
ผลไม้ ท าไม้กวาด                 
ท าดอกไม้จันท ์การเพาะ
เห็ด การปลูกมะนาว การ
ท าน้ ายาล้างจาน เลี้ยง
สัตว์ ฯลฯ 
2. ประชาชนผู้สนใจใน
ต าบล จ านวน 100 คน 
 
 

100,000 
(2559:80,000) 
(2558:50,000) 
(2557:50,000) 

 100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ทีผ่่านการ
อบรมมีความรู้
สามารถ
ประกอบอาชีพ
และพึ่งพา
ตนเองได ้

ประชาชนมีรายได้  
มีงานท าและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ ผ.01 


