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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน สังคม สุขภาวะและรักษาสมดุลสภาพแวดล้อม ให้เข้มแข็งปลอดภัยและปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างย่ังยืน 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กลุ่มสตรี, กลุ่ม
ผู้สูงอายุ  และกลุ่มคน
พิการและประชาชน
ทั่วไป 
 

-  ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพให้กลุ่มสตรี  , กลุ่ม
ผู้สูงอายุ  และกลุ่มคน
พิการ และประชาชน
ทั่วไปในเขตเทศบาล 

-  ส่งเสริมสนับสนุนให้
สตรี  คนชรา  และ
ประชาชนท่ีว่างงาน  
มีงานท า 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

-สตรี คนชรา และ
ประชาชนท่ี
ว่างงานมีงานท า 

-  สตรี  
ผู้สูงอายุ  และ
กลุ่มคนพิการ  
และประชาชน
ทั่วไปในเขต
เทศบาล  มีงาน
ท า  มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 

2 
 

 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการฟื้นฟูการ
ทอผ้าของชุมชนในเขต
เทศบาล 

-  ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและเพิ่มรายได้
ให้กับชุมชนในเขต
เทศบาล 

-  กลุ่มทอผ้า 
ทุกชุมชน 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

-กลุ่มส่งเสรมิ
อาชีพมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

-  กลุ่มอาชีพได้
มีการพัฒนา 
อาชีพมีรายได้
เพิ่ม  

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 

3 โครงการขยายผลศูนย์ -  เพื่อส่งเสริมการแก้ไข -  ชุมชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 -ประชาชนในพ้ืนท่ี -  ประชาชนใน งานพัฒนา
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การเรยีนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริระดับ
อ าเภอต้นแบบ  
ปีงบประมาณ  2560 

ปัญหาความยากจนเชิง
บูรณาการ 

เทศบาล (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น) มีรายได้เพิม่ขึ้นบน
พื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ชุมชนมีอาชีพ
และมรีายได้เพิ่ม
มากขึ้น 
 

ชุมชน 
ส านักปลดัฯ 

 

 
 
 
 
3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรประจ าต าบล
หาดเสี้ยว 

-  เพื่อสนับสนุน
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตรประจ า
ต าบลหาดเสี้ยว 

-  ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้กับเกษตรกร
ต าบลหาดเสี้ยว 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

 30,000 
(งบท้องถิ่น) 

 30,000 
(งบท้องถิ่น) 

-พัฒนาเกษตรกร
ในพื้นที่ 
 

-  พัฒนาการ
เกษตรระดับ
ต าบลให้มี
ประสิทธิภาพ 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 

5 โครงการปลูกพืชผัก
สวนครัวปลอดสารพิษ  
แบบเศรษฐกิจพอเพียง  
ในพื้นที่เทศบาลต าบล
หาดเสี้ยว 

- เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพ
เสรมิและไดบ้ริโภค
พืชผักสวนครัวที่ปลอด
สารพิษ 

-  ชุมชนในเขต
เทศบาล  

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

-ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

-  ชุมชนมีอาชีพ
เสรมิและเพิ่ม
รายได ้

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 

6 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนา
หมู่บ้านตามแนว

 -  เพิ่มพูนและ
แลกเปลีย่นความรู้ด้าน
การพัฒนาหมู่บ้านตาม

-ชุมชนในเขตเทศบาล  
จ านวน  7  ชุมชน 

70,000 
(งบท้องถิ่น) 

70,000 
(งบท้องถิ่น) 

70,000 
(งบท้องถิ่น) 

70,000 
(งบท้องถิ่น) 

-ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความรูเ้กี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง

-ชุมชนมีความรู้
มาพัฒนา
หมู่บ้านตามแนว

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 
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เศรษฐกิจพอเพียงและ
การเกษตรทฤษฎีใหม่
แบบผสมผสาน 

แนวเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจ
พอเพียง 

7 โครงการฝึกอบรมการ
ผลิตปุ๋ยและการให้
ความรู้เรื่องการใช้
สารเคมีให้ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว            

- เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ในการผลติปุ๋ย
ชีวภาพไว้ใช้เอง 
-  เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ในการใช้สารเคมี
ได้อย่างปลอดภัย 

- เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ  จ านวน   
100  คน 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

-เกษตรกรมีปุ๋ย 
ชีวิภาพไว้ใช้  
ลดต้นทุนและ
ค่าใช้จ่าย 

- เกษตรมี
ความรู้ในการใช้
สารเคมีและผลิต
ปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้
เอง 
 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 

 
 
 
 
 
3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการสนับสนุน
โครงการส่งเสริมอาชีพ
ต่าง ๆ  เช่น เลี้ยงไก,่ 
เลี้ยงกบ,เลี้ยงปลา และ
อื่นๆ  

-เพื่อส่งเสรมิให้ชุมชนมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

- ชุมชนในเขตเทศบาล 50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

-เกษตรกรในพ้ืนท่ี
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

-  ประชาชนใน
ชุมชนมีอาชีพ
และมรีายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 

9 โครงการสนับสนุนกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพต่างๆ  
(ต่อยอด)  

เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมี
รายได้ที่ยั่งยืน 

กลุ่มส่งเสรมิอาชีพฯใน
เขตเทศบาลฯ 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

-ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

-  ท าให้
ประชาชนไดม้ี
รายได้เพิ่มมาก

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 
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 ขึ้น   

10 โครงการจดัท าแผงลอย
เคลื่อนที่ชุมชนบ้าน 
หาดเสี้ยวเหนือ หมู่ที่ 2 
ต าบลหาดเสี้ยว 
  

- เพื่อให้ชุมชนใช้เป็นที่
จ าหน่ายผักปลอด
สารพิษ 

แผงขายของ  ขนาด
กว้าง 1.20  เมตรยาว 
2 เมตร สูง  2 เมตร  
จ านวน  3  หลัง 

18,000 
(งบท้องถิ่น) 

- - - -ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีรายได้เพิม่ขึ้น มี
ช่องทางในการ
ค้าขาย 

-  ท าให้
ประชาชนไดม้ี
รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น   

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 

11 โครงการค่าใช้จ่าย
ปรับปรุงพื้นศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง  
หมู่ที่ 2 ต าบลหาดเสีย้ว 
  

เพื่อให้กลุ่มอาชีพ 
ต่าง ๆ  มีสถานท่ีอย่าง
พอเพียง 

เทพ้ืน คสล. ขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 10 
เมตร หนา 0.80 เมตร 
พื้นที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 80 ตร.ม. 
 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

- - - -มีศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

-  ท าให้
ประชาชนไดม้ี
รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น   

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 

 
 
 
 
 
 
3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 
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12 โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ/์ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและประกวด
ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น  
สินคา้  OTOP 

-  เพื่อส่งเสริมการ
จ าหน่ายสินค้าและ
ส่งเสริมภมูิปัญญา        
ท้องถิ่น 

-  ผลติภณัฑ/์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ได้รับ
การส่งเสริมจาก 
ภาครัฐและประชาชน 
- ผลผลิตสินค้าออกมา
สู่ตลาด  มีคณุภาพที่ดี
ยิ่งข้ึน 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

 -ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพยิ่งข้ึน 

-  ผลติภณัฑ/์
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับ
การส่งเสริมจาก
ภาครัฐและ
ประชาชน 
-  ท าให้ไดส้ินค้า
ของท้องถิ่นที่มี
คุณภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 

13 โครงการจดัหาตลาด
รองรับผลิตภณัฑ ์
 

-  เพื่อหาตลาดรองรับ            
ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มอาชีพ
เพื่อเพ่ิมรายได้และ
ส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร
ให้มีความเป็นอยูด่ีขึ้น 

-  จัดหาตลาดและ
ประชาสมัพันธ์ด้าน
การตลาดในการจดั
จ าหน่าย 

50,000 
(งบท้องถิ่น)  

- -  -เพิ่มช่องทางใน
การค้ามากข้ึน มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

-  ราษฎรในเขต
เทศบาลมรีายได้
เพิ่มมากข้ึน 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 

14 ส่งเสริมและสนับสนุน  
กองทุนสวัสดิการชุมชน  
กลุ่มออมทรัพย์ และ
กองทุนต่าง ๆ ในชุมชน 

-  เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน
ใน การประกอบอาชีพ
ของชุมชน 
- เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
 

-  ชุมชนในเขต
เทศบาล 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

 -ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

-  คนในชุมชนมี
แหล่งเงินทุนใน
การประกอบ
อาชีพ 
-คนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 

 
 
 
 
 



135 
 

3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการความร่วมมือ
ภาครัฐ เอกชน  ขยาย
ตลาดสินค้าท้องถิ่น 
 
 
 

-  เพื่อส่งเสริมการ
จ าหน่ายสินค้าท้องถิ่น 
และส่งเสรมิภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

-เผยแพรส่ินค้าท่ี
จ าหน่ายในท้องถิ่นให้
นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนได้ทราบ
และขยายไปสู่
ส่วนกลางให้มีคนรู้จัก
มากยิ่งข้ึน 
 
 
 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

-มีสินค้าท้องถิ่น
จ าหน่าย
หลากหลายขึ้น 

-  ท าให้
ประชาชนได้
ทราบถึงสินค้า
ท้องถิ่นดียิ่งขึ้น 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 

รวม 15  โครงการ - - 708,000 610,000 610,000 480,000    

 
 
 
 
 
 
 
 

 


