รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. ๒๕๕8- ๒๕60)
เทศบาลตําบลศรีสุนทร
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ส#งเสริมและพัฒนการท#องเที่ยวสู#มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส#วนท9องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตรการพัฒนาด9านการวางแผน การส#งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท#องเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 ส#งเสริมและพัฒนาอาชีพให9แก#ประชาชน
งบประมาณและที่ผ#านมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
1 โครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชนทุกอาชีพ

เพื่อใหประชาชนมีอาชีพและมี
รายได

จัดอบรมฝ)กอาชีพ เชน ทําขนม
เพนท+ผา สวนตะกราพลาสติก จัด
ดอกไมแหง ทําอาหารพื้นเมือง ทํา
น้ํายา ทําความสะอาดในตําบลศรี
สุนทร จํานวน 8 กลุม ป3ละ 1 ครั้ง

50,000 100,000 150,000 รอยละของอัตราคน
วางงานในพื้นที่ลดลง

ผลลัพธที่
คาดว#าจะได9รับ
ประชาชนมีอาชีพและมี
รายไดเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง

หน#วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการ
สังคม

แนวทางที่ 3 ส#งเสริมให9มีการฝFกอบรม ถ#ายทอดความรู9 และถ#ายทอดเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการฝ)กอบรมความรูเกี่ยวกับ เพื่อใหประชาชนมีความรู
อาชีพ ภูมิป6ญญาทองถิ่น
เกี่ยวกับอาชีพที่เป>นภูมิป6ญญา
ทองถิ่น

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ฝ)กอบรมความรูเกี่ยวกับอาชีพ ภูมิ
ป6ญญาทองถิ่นประชาชนในตําบลศรี
สุนทร หมูที่ 1-8 ป3ละ 1 ครั้ง จํานวน
30 คน

งบประมาณและที่ผ#านมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

50,000 100,000 150,000 รอยละของอัตราคน
วางงานในพื้นที่ลดลง

ผลลัพธที่
คาดว#าจะได9รับ

กอง
สวัสดิการ
สังคม

76

ประชาชนมีความรู
เกี่ยวกับอาชีพ ซี่งเป>น
ภูมิป6ญญาทองถิ่น
สามารถนําไปประกอบ
อาชีพเสริมได

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

แนวทางที่ 7 พัฒนาผลิดภัณฑ OTOP ให9มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
ที่

โครงการ

1 โครงการฝ)กอบรมและศึกษาดู
งานกลุมอาชีพ สินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ+ OTOP

วัตถุประสงค
เพื่อใหกลุมอาชีพไดมีความรู
และประสบการณ+นํามาพัฒนากุ
ลมของตนเองและสรางความ
เขมแข็งใหชุมชน

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดฝ)กอบรมใหความรูเกี่ยวกับกลุม
อาชีพและสินคา OTOP และศึกษาดู
งานกลุมอาชีพ สินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ+ OTOP ณ จังหวัดตางใน
ภาคใต ภาคกลาง ภาคเหนือ และ
ภาคอีสาน ผูเขารวมโครงการ 100
คน

งบประมาณและที่ผ#านมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่
คาดว#าจะได9รับ

กลุมอาชีพไดรับความรู
350,000 700,000 1,050,000 - รอยละของกลุม
OTOP ที่ไดรับการพัฒนา และประสบการณ+นํามา
พัฒนากลุมได
- รอยละของกลุม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการ
สังคม

OTOP ที่เพิ่มขึ้นในชุมชน

แนวทางที่ 8 สร9างเครือข#ายชุมชนเข9มแข็ง
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดู
งานคณะกรรมการและสมาชิก
กลุมออมทรัพย+เพื่อการผลิต

วัตถุประสงค
เพื่อทบทวนบทบาทหนาที่และ
หาประสบการณ+แก
คณะกรรมการกลุมออมทรัพย+
เพื่อการผลิต

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับกลุมออม
ทรัพย+เพื่อการผลิตและนํา
คณะกรรมการและสมาชิกกลุมศึกาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการกลุมออมทรัพย+เพื่อ
การผลิต ณ จังหวัดตางในภาคใต
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน
จํานวน 50 คน ป3ละ 1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ#านมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่
คาดว#าจะได9รับ

คณะกรรมการกลุมออม
350,000 700,000 1,050,000 รอยละของกลุมออม
ทรัพย+ที่ไดรับการพัฒนา ทรัพย+ เพื่อการผลิต
และเขมแข็ง
ไดรับประสบการณ+
นํามาพัฒนากุลม

หน#วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการ
สังคม
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แนวทางที่ 8 สร9างเครือข#ายชุมชนเข9มแข็ง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

2 โครงการฝ)กอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อใหประชาชนในตําบลยึดหลัก
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรมใหความรูและศึกษาดูงาน
โครงการตามแนวทางพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงประชาชน จํานวน
50 คน ป3ละ 1 ครั้ง

3 โครงการฝ)กอบรมและทัศนศึกษา เพื่อใหประชาชนในตําบล
จัดอบรมใหความรูและศึกษาดูงาน
ดูงานเพื่อสรางเครือขายชุมชน
ศรีสุนทรไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ชุมชนเขมแข็งป3ละ 1 ครั้ง
เขมแข็ง
และสรางเครือขายความเขมแข็ง
ของชุมชน

งบประมาณและที่ผ#านมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

200,000 250,000 300,000 รอยละของประชาชนใน
ตําบลโดยยึดหลักตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงและนํามาปรับ
ใชในการดําเนินชีวิต
ประจําวัน
2,500,000 5,000,000 7,500,000

รอยละของตัวแทนชุมชน
ไดรับความรูจากการฝ)ก
อบรมศึกษาดูงาน และ
สรางเครือขายความเขม
แข็งชุมชนเพิ่มขึ้น

ผลลัพธที่
คาดว#าจะได9รับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในตําบลได
รับความรูและนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการ
ดําเนินชีวิต

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ตัวแทนชุมชนไดรับความ
รูจากการฝ)กอบรม
ศึกษาดูงานและสราง
เครือขายความเขมแข็ง
ชุมชนเพิ่มขึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม
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