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ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัด

      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสินค้าปลอดภัย เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิมมลูค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

      ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

      ยุทธศาสตร์ที่ 4 วางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน

2.1 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมอาชีพและเพิม่รายได้
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกอบรมอาชีพเสริม เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม ฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กบัประชาชน 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีอาชีพเสริม มี สนง.ปลัด อบต.

เพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิต ในต าบล ประชาชน รายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ
ที่ดี ชีวิตที่ดีขึ้น

2 สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ เพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจน จดักจิกรรมท าบัญชีครัวเรือนและ 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สนง.ปลัด อบต.
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบABC (Area และพัฒนาความเป็นอยู่ของ การท าแผนชุมชน ประชาชน ที่ดีขึ้น
Based Collaborative Resarch) ประชาชนในพื้นที่โดยใช้

แนวคิดพื้นที่เป็นตัวต้ัง โดยใช้
การจดัท าบัญชีครัวเรือนและ
แผนชุมชนเป็นเคร่ืองมือ

3 เพิ่มประสิทธภาพการให้บริการแกเ่กษตรกรของ เพื่อให้บริการประชาชน สนับสนุนการด าเนินงานของ 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของ เกษตรกรได้รับบริการที่ดีมี สนง.ปลัด อบต.
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เกีย่วกบัการเกษตร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประชาชน ประสิทธิภาพ
ประจ าต าบล การเกษตรประจ าต าบล

4 ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารเคมี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน กจิกรรมส่งเสริมการปลูกผัก 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สนง.ปลัด อบต.
ปลูกพืชปลอดสารเคมี ปลอดสารเคมี ประชาชน ขึ้น

งบประมาณและทีผ่่านมา

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์



51

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

5 ส่งเสริมการออมทรัพย์ การลดรายจา่ย เพื่อให้ประชาชนรู้จกัการออม กจิกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนรู้จกัการออมเงิน สนง.ปลัด อบต.
เพิ่มรายได้ เงินลดรายจา่ยและเพิ่มรายได้ การลดรายจา่ยและจดัท าบัญชีรายรับ ประชาชน ลดรายจา่ยและเพิ่มรายได้

รายจา่ยครัวเรือน

6 กอ่สร้างโรงเกบ็พืชผลทางการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเกบ็พืชผลทาง กอ่สร้างโรงเรือนเกบ็พืชผลทางการ 400,000 - - โรงเรือนเกบ็พืช ประชาชนมีแหล่งเกบ็พืช สนง.ปลัด อบต.
การเกษตร เกษตร จ านวน 1 แห่ง ผลทางการเกษตร ผลทางการเกษตร

2.2 แนวทางการพฒันาสนบัสนนุ ส่งเสริมการด าเนนิงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง เพื่อให้ความรู้เกีย่วกบัการท า ฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกบัการท า 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนสามารถน า สนง.ปลัด อบต.
เกษตรทฤษฎีใหม่แบบพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่แบบพอเพียง มีความรู้ความเข้าใจ แนวทางมาปรับใช้ตาม

เกษตรทฤษฎีใหม่ วิถีพอเพียง
2 ชับเคล่ือนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ กจิกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีความรู้ สนง.ปลัด อบต.

พอเพียง ความเข้าใจในหลักปรัชญา ในหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ประชาชน ความเข้าใจเกีย่วกบัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงสามารถน ามา เศรษฐกจิพอเพียงและ
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิต

ประจ าวันได้
3 ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์สุขภาพพึ่งตนตามหลัก เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี สนับสนุนแหล่งเรียนรู้สุขภาพพึ่ง 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น สนง.ปลัด อบต.

การแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกจิ ตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือก ประชาชน

พอเพียง วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง
4 ปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้เกษตรอนิทรีย์ เพื่อให้ประชาชนมีศูนย์เรียนรู้ ปรัปปรุง ซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้เกษตร 17,000 - - ศูนย์เรียนรู้เกษตร ประชาชนมีศูนย์เรียนรู้ สนง.ปลัด อบต.

กลุ่มห้วยยาง เกษตรอนิทรีย์ที่มัน่คง อนิทรีย์ จ านวน 1 แห่ง อนิทรีย์ เกษตรอนิทรีย์ในการด าเนิน

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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2.3 แนวทางการพฒันาสนบัสนนุ ส่งเสริมรัฐวิสาหกิจชุมชน  ตลาดนดัชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 ฝึกอาชีพการเกษตรและเคหกจิเกษตรในกลุ่ม เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ฝึกอบรมคณะกรรมการกลุ่ม ฝึกอาชีพ 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ศูนย์บริการและ

ยุวเกษตรกร การปลูกพืช การเล้ียงสัตว์ ประชาชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

2 ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธ์ุออ้ย  และมันส าปะหลัง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จดัต้ังกองทุนการผลิตพันธ์ุออ้ย และ 20,000 20,000 20,000 กองทุนการผลิตพันธ์ุ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ศูนย์บริการและ

มันส าปะหลัง ออ้ย,มันส าปะหลัง ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

3 วิสาหกจิชุมมชนต าบลปากช่อง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จดัต้ังกองทุนวิสาหกจิชุมชน 50,000 50,000 50,000 กองทุนวิสาหกจิชุมชน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สนง.ปลัด อบต.
4 ส่งเสริม สนับสนุนเศรษฐกจิชุมชน เพื่อให้เกษตรกรมีเงินในการ สนับสนุนเงินกูยื้มตามโครงการ 500,000 500,000 500,000 กลุ่มเกษตรมีเงินทุน เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียน สนง.ปลัด อบต.

หมุนเวียนกจิการ เศรษฐกจิชุมชน หมุนเวียน ในกลุ่มอาชีพ
5 ตลาดนัดชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งในการ จดัสร้างตลาดนัดชุมชน 200,000 - - ประชาชนมีรายได้ ประชาชนมีตลาดนัดชุมชน สนง.ปลัด อบต.

กระจายสินค้าทางการเกษตร จ านวน  1  แห่ง เพิ่มขึ้น เพื่อกระจายสินค้าทางการ
เกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา



53


