ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสต์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการส่งเสริมการตลาด การค้า เพื่อส่งเสริมการตลาด เพิ่ม
การลงทุนในท้องถิ่นและเมือง
รายได้แก่ประชาชนในชุมชน
ชายแดน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพิ่มรายได้ในท้องถิ่น

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
100,000
100,000
100,000 ร้อยละของประชาชน ทาให้ประชาชนมีรายได้
ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการส่งเสริมให้มีกองทุน
เงินกู้ยืมตามระเบียบเศรษฐกิจ
ชุมชนเงินกู้กองทุนหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขต อบต.และเป็น
แหล่งเงินกู้หมุนเวียนใน
ชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีกองทุน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
100,000
100,000
100,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
จานวนกลุ่มที่ขอกู้ ทาให้ประชาชนมีเงินทุน ส่วนสวัสดิการฯ
ยืมเงิน
ในการประกอบอาชีพ
สร้างรายได้

2 โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ใน เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
การประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ ในการประกอบอาชีพ
ในเขต อบต.
ของกลุ่มอาชีพ ในเขต อบต.

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์

50,000

50,000

50,000 รายได้ของกลุ่มอาชีพ ทาให้ประชาชนมีเงินทุน ส่วนสวัสดิการฯ
เพิ่มขึ้น
ในการประกอบอาชีพ
สร้างรายได้

3 โครงการฝึกอบรมการทาขนมไทย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ของ
ประชาชนในชุมชน

การทาขนมไทย

50,000

50,000

50,000 รายได้ของกลุ่มอาชีพ ประชาชนมีรายได้เสริม
เพิ่มขึ้น

ส่วนสวัสดิการฯ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อาคารกลุ่มอาชีพ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
200,000
200,000
200,000 รายได้ของกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพมีสถานที่ที่
เพิ่มขึ้น
เหมาะสมในการ
ประกอบอาชีพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างอาคารสถาน
ที่ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การประกอบอาชีพของ
กลุ่มอาชีพต่างๆ

5 จัดตั้งสหกรณ์ชุมชนในหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักการ
ออมเงิน

สหกรณ์ชุมชน

200,000

200,000

200,000 จานวนสมาชิกสหกรณ์ ประชาชนได้ออมเงิน

ส่วนสวัสดิการฯ

6 โครงการต่อเติมกลุ่มออมทรัพย์

เพื่อเพิ่มศักยภาพภาพให้กับ
กลุ่มออมทรัพย์ให้มีความ
เข้มแข็งขึ้น

กลุ่มออมทรัพย์

100,000

100,000

100,000 ความก้าวหน้าของกลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนมี
ออมทรัพย์
สถานที่มาตรฐานในการ
บริหารงาน

ส่วนสวัสดิการฯ

7 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับ เพื่อเป็นแหล่งออมทรัพย์
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน แหล่งเงินกู้หมุนเวียนใน
บ้านไทย
ชุมชน

การจัดการเงินทุน

100,000

100,000

100,000

8 สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีการรวม
กลุ่มเพื่อช่วยเหลือด้าน
สวัสดิการของชุมชน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

50,000

50,000

ความก้าวหน้าของ ทาให้ประชาชนมีเงินทุน ส่วนสวัสดิการฯ
สถาบัน
ในการประกอบอาชีพ
สร้างรายได้

50,000 จานวนสมาชิกของ
กองทุน

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ส่วนสวัสดิการฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้
ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้
ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
220,000
220,000
220,000 ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น

2 โครงการส่งเสริมพันธุ์พืชและปุ๋ย เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ให้กับเกษตรกรในหมู่บ้าน
การเกษตร

สนับสนุนพันธุ์พืช
และปุ๋ย

50,000

50,000

50,000 ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น

3 โครงการส่งเสริมการทานาปี

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ปลูกข้าวไว้กินเอง

ส่งเสริมการทานา

200,000

200,000

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ทางการเกษตรให้กับเกษตรกร
ภายในหมู่บ้าน

เพื่อให้เกษตรกรในหมู่บ้าน
ได้พัฒนาความรู้ในการ
ทาเกษตร

พัฒนาความรู้ด้าน
เกษตร

200,000

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนอยู่อย่าง
พอเพียง

5 โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน
พอเพียง
และหมู่บ้านอื่นๆได้มาเรียน
รู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
6 ส่งเสริมอาชีพหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อให้ประชาชนอยู่อย่าง
พอเพียง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ทาให้ประชาชนให้ความ
สาคัญหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนสวัสดิการฯ

ได้รับความรู้ด้านการ
เกษตร

สานักปลัด

200,000 ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น

ประชาชนมีข้าวกินตลอดปี

สานักปลัด

200,000

200,000 ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น

เกษตรกรได้รับความรู้
และสามารถประยุกต์ใช้
ในการทาเกษตร

สานักปลัด

70,000

70,000

70,000 ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น

100,000

100,000

100,000 ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น

ประชาชนได้รับความรู้ ส่วนสวัสดิการฯ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนอยู่อย่าง
พอเพียง

ส่วนสวัสดิการฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
อนุรักษ์แหล่งท่องเทียว

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
50,000
50,000
50,000 จานวนนักท่องเที่ยว มีเงินสะพัดในท้องถิ่น
เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ มากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
200,000
200,000
200,000 จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ทาให้ประชาชนให้ความ
สาคัญโครงการตามแนว
ทางพระราชดาริเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

ทาให้เกิดความรักใน
ครอบครัว

สานักปลัด

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดาริ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงโครงการตามแนวทางพระราชดาริ การตามแนวทางพระราช
ดาริ
2 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อส่งเสริมความรักใน
ครอบครัว
3 โครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท้
องค์ราชัน

เพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน

4 โครงการขุดสระแก้มลิง
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 6

เพื่อป้องกันการเกิดน้าท่วม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการตามแนว
พระราชดาริ
จัดกิจกรรมแห่ง
ครอบครัว

50,000

50,000

50,000 จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

บ้านสาหรับผู้ยากจน

150,000

150,000

150,000 ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น

สระแก้มลิง

1,000,000 -

-

เป็นที่อยู่อาศัยผู้ยากจน

กองช่าง

จานวนผู้ใช้ประโยชน์ ป้องกันน้าท่วมและ
จากแก้มลิง
สามารถกักเก็บน้าไว้ใช้
ตลอดปี

กองช่าง

