
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  ยุทธศาสตร์  ที่  3  พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชน 
     3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1.  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการอบรมส่งเสรมิ 
อาชีพ 

เป็นการส่งเสรมิให้
ประชาชนในชุมชนที่
ว่างงานมีงานท า 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
มีรายได้เพิม่ขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนในเขต 
เทศบาล 
 

จัดอบรมส่งเสริม
อาชีพให้กับ
ประชาชนชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนพึงพอใจ
ร้อยละ  70 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากข้ึน 

ส านกั
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการจ้างนักเรียน
และนักศึกษาท างาน
ในช่วงปิดภาคเรียน 

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา  
มีงานท า เสรมิรายได้ให ้
ครอบครัวช่วงปิดภาค
เรียน 

จ้างนักเรียน
นักศึกษาท างาน
ในช่วงปิด 
ภาคเรยีน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนนักศึกษา
มีงานท าช่วงปิดภา
เรียนร้อยละ  70 

นักเรียนมรีายได้
ช่วงปิดภาคเรียน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการส่งเสริมการ 
เรียนรูต้ามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ของ
เด็ก   เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในด ารงชีวิต
และการปฏิบัติงาน 

จัดฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรูต้ามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนพึงพอใจ
ร้อยละ  70 

สามารถน า
แนวทาง 
ปฏิบัติตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง
ประยุกต์ใช้ได ้

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพจัดท า
แผนชุมชนภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบบูรณา
การ 
 

เพื่อส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการจดัท า
แผนพัฒนาภายใตห้ลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดฝึกอบรม  ศึกษา
ดูงานชุมชนหมู่บ้าน 
ที่ประสบ
ความส าเร็จในการ
จัดท าแผน 
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนพึงพอใจ
ร้อยละ  70 

สามารถน า
แนวทาง 
ปฏิบัติตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง
ประยุกต์ใช้ได ้

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 โครงการฝึกอบรม
อาชีพการท า
การเกษตรและ
สนับสนุนเมลด็พันธ์ุดี  

- เพื่อฝึกอบรมอาชีพ
การท าการเกษตรและ
สนับสนุนเมลด็พันธ์ุดี 
ดังนี ้
๑. การปลูกข้าวหอม
มะลิและข้าวพันธ์ต่างๆ 
๒. การปลูกอ้อย 
ข้าวโพด และพืช
ทางการเกษตรอื่นๆ  
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายและ
เพิ่มรายได้ให้กับ
ครัวเรือน 

๑ ครั้ง/ป ี
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕ 

ประชาชนมีความรู้
และน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนอบรมตลาด
สดสินค้าชุมชนและ
การตั้งร้านค้าสหกรณ์
ในชุมชน  

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
อบรมตลาดสดสินค้า
ชุมชนและการตั้งร้านค้า
สหกรณ์.ในชุมชน 
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายและ
เพิ่มรายได้ให้กับ
ครัวเรือน 

๑ ครั้ง/ป ี
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 

๖๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ  ๕ 

ประชาชนมีความรู้
และน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

7 โครงการฝึกอบรม
อาชีพและพัฒนาฝีมือ
ให้กับประชาชนใน
ชุมชน  

- เพื่อฝึกอบรมชีพและ
พัฒนาฝีมือให้กับ
ประชาชนในชุมชน ดังนี้ 
1. การจักรสาน 
2. การประดิษฐของ
ช าร่วย 
3. การแปรรูปอาหาร 
4. การผลติสินค้าท่ีท า
จากพืชสมุนไพร  
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายและ
เพิ่มรายได้ให้กับ
ครัวเรือน 

๑ ครั้ง/ป ี
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ๕ 

ประชาชนมีความรู้
และน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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