แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕9 ถึง ๒๕61 )
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี

ยุทธศาสตร์
๔. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน
๔.๑ เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
๔.๒ ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน
๔.๓ เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๔ การสร้างเครือข่ายชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน
รวม

ปี ๒๕๕9
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕60
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕61
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

2

170,000

1

150,000

1

150,000

4

470,000

1
3

357,700
527,700

1

150,000

1

150,000

1
5

357,๗00
827,700
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕6๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๔. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
๔.๑ เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ บ้ า นตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน ๑๕ หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(Kpi)
พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑
๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ประชาชน จ านวน 15
(อบต.)
(อบต.)
(อบต.) หมู่บ้าน ได้รับการส่งเสริม
และสนั บ สนุ น ปรั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
หมู่บ้านได้รับการ
สนับสนุนหรือ
ส่งเสริมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕6๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
๔. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
๔.๑ เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ที่
2

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑
โครงการส่งเสริมสนับสนุน 1.เพื่อต่อยอดโครงการ
1.ดาเนินงานในหมู่บ้านนา 20,000
แนวพระราชดาริเศรษฐกิจ หมู่บ้านนาร่องเศรษฐกิจ
ร่องส่งเข้าร่วมประกวด
(อบต.)
พอเพียง (ประกวดหมู่บ้าน พอเพียง
2.ประชุมอบรม ให้ราษฎร
เศรษฐกิจพอเพียง (ระดับ 2.เพื่อส่งเสริมหมู่บ้าน
ในหมู่บ้านเป้าหมาย ให้
อาเภอ)
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับ รู้จักคาว่าเศรษฐกิจ
ตาบลให้เห็นชัดเจน
พอเพียงมากขึ้น
3.เพื่อส่งเสริมการปลูกผัก 3.ส่งเสริมกิจกรรมใน
สวนครัว การส่งเสริมการลี้ หมู่บ้านนาร่อง เช่น การ
ยงสัตว์ในครัวเรือน
ปลูกผักสวนครัว การเลี้ยง
4.เพื่อให้มีการจัดทาบัญชีใน สัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน
ครัวเรือน
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
(Kpi)
ร้อยละของประชาชนที่
ได้รับการส่งเสริมประกวด
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
มีความพึงพอใจ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
1.หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับ
ตาบล มีกิจกรรม
หมู่บ้านที่มีความ
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
มากขึ้น
2.ราษฎรในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง มี
ความรู้ความเข้าใจ
คาว่า เศรษฐกิจ
พอเพียงมากขึ้น
3.ราษฎรในหมู่บ้าน
เป้าหมายจัดทาบัญชี
ครัวเรือนได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1.ที่ ท า ก า ร
ปกครอง
อ าเภอหนอง
บุญมาก
2.อ ง ค์ ก า ร
ปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นทุกแห่ง
และภาค
เอกชน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕6๑)
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๔. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
๔.๔ การสร้างเครือข่ายชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

สบทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลสารภี
(ประชาชนออม 1ส่วน อป
ท.ออม 1 ส่วน รัฐบาล
ออม 1 ส่วน)

-เพื่อให้ประชาชนมีกองทุน
สวัสดิการชุมชนที่สามารถ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และ
ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กองทุนสวัสดิการชุมชน
จานวน 1 กองทุน

งบประมาณและที่มา
พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑
๓๕๗,๗๐๐
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(Kpi)
จานวนประชากรที่มี
สวัสดิการเพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนมี
สวัสดิการที่ดีขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนสวัสดิการฯ
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