
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ใหแ้ก่ประชาชน
เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการส่งเสริมพฒันากลุ่มอาชพีต่างๆ

 - โครงการส่งเสริมฝึกอาชพีสตรี เพือ่ส่งเสริมอาชพีกลุ่มสตรีใหม้รีาย กลุ่มสตรี หมู ่3 - 9 50,000 50,000 50,000 มีการด าเนนิ สามารถส่งเสริมอาชพีกลุ่มสตรี ส านกัปลัด

หมู ่3 - 9 ได้เสริมเชน่การแปรรูปอาหาร ขา้ว- การตาม ใหม้รีายได้เสริม

แต๋น ขา้วกล้อง กล้วย โครงการ

 - โครงการลดรายจา่ยเพิม่รายได้ใหก้บั - เพือ่ด าเนินการตามนโยบายของราชการ ประชาชน และกลุ่มอาชพี หมู ่3, 4, 30,000 30,000 -"- สามารถลดรายจา่ยเพิม่รายได้ ส านกัปลัด

 ประชาชน  หมู ่3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 - เพือ่ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโค ,โคเนือ้  5, 6, 7, 8, และ9 (30,000) ใหแ้กป่ระชาชนได้เปน็อยา่งดี

กระบือ เล้ียงไก่พันธุพ์ืน้เมือง, เล้ียงปลา กบ

- เพือ่ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ทุกกลุ่มในพืน้ที่

 - โครงการปลูกขา้วปลอดสารพษิ(เกษตรอนิทรีย์)เพือ่ชว่ยเหลือประชาชน ในการปลูก เกษตรกรในพืน้ที ่หมู ่3 30,000 -"- สามารถชว่ยเหลือประชาชน  ในการ ส านกัปลัด

บา้นแมฮ่าว หมู ่3 ขา้วปลอดสารพษิ ปลูกขา้วปลอดสารพษิได้เปน็อยา่งดี

 - โครงการส่งเสริมอาชพีท าปุย๋ชวีภาพ เพือ่ชว่ยเหลือประชาชนใหท้ า เกษตรกรในพืน้ที ่หมู ่3 20,000 -"- สามารถชว่ยเหลือประชาชนให้ ส านกัปลัด

บา้นแมฮ่าว หมู ่3 ปุย๋ชวีภาพใชเ้อง ท าปุย๋ชวีภาพใชเ้อง

 - โครงการสนบัสนนุกลุ่มจกัสาน, - เพือ่ส่งเสริมกลุ่มอาชพี ใหม้รีายได้ สนบัสนนุทางด้านทนุและการตลาด 20,000 -"- สามารถส่งเสริมกลุ่มอาชพี ส านกัปลัด

กลุ่มไมก้วาด บา้นแมฮ่าว หมู ่3 เสริม ใหม้รีายได้เสริม
- เพือ่อนรัุกษภ์มูปิญัญาทอ้งถิน่
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 - โครงการส่งเสริมอาชพีผู้ด้อยโอกาส เพือ่ส่งเสริมอาชพีผู้ด้อยโอกาส ทางด้านทนุและการตลาดผู้ด้อย 50,000 50,000 มีการด าเนนิ สามารถส่งเสริมกลุ่มอาชพี ส านกัปลัด

 บา้นแมฮ่าว หมู ่3 ใหม้รีายได้เสริม โอกาส บา้นแมฮ่าวหมู ่3 การตาม ใหม้รีายได้เสริม
โครงการ

 - โครงการจดัซ้ือน้ าเชือ้โค วคัซีน ยารักษาโรค เพือ่ชว่ยเหลือ สนบัสนนุน้ าเชือ้โค เกษตรกรผู้เล้ียงโค กระบอื  200,000 200,000 200,000 -"- สามารถสนบัสนนุน้ าเชือ้โคใหแ้ก่ ส านกัปลัด

ใหแ้กเ่กษตรกรผู้เล้ียงโค กระบอื หมู ่3 - 9 วคัซีน ยารักษาโรค ใหแ้กเ่กษตรกร หมู ่3 - 9 เกษตรกรผู้เล้ียงโคได้เปน็อยา่งดี

-โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชพีทีป่ระสบ เพือ่ศึกษาดูงานกลุ่มอาชพีและน า กลุ่มอาชพีบา้นแมฮ่าว หมู ่3 100,000 100,000 100,000 -"- กลุ่มอาชพีได้รับความรู้และน ามา ส านกัปลัด

ความส าเร็จ บา้นแมฮ่าว หมู ่3 ความรู้มาปฏบิติั ปฏบิติัใหป้ระสบความส าเร็จ

 - โครงการปลูกผัก ผักสวนครัว ปลอดสารพษิ เพือ่สนบัสนนุการปลูกผักปลอดสาร บา้นแมฮ่าว  หมู ่3 ,บา้นปนัง้าว หมู่7 30,000 30,000 30,000 -"- สามารถสนับสนุนการปลูกผักปลอด- ส านกัปลัด

บา้นแมฮ่าว ,บา้นปนัง้าว และบา้นปางมว่ง พษิใหแ้กป่ระชาชน บา้นปางมว่ง หมู ่9 สารพษิให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี

 - โครงการสนบัสนนุและอดุหนนุใหก้บักลุ่ม เพือ่สร้างอาชพี (รวมกลุ่ม/สร้างงาน กลุ่มอาชพี กลุ่มสินค้าโอทอ็ป 450,000 450,000 450,000 -"- สร้างอาชพี (รวมกลุ่ม/สร้างงาน) ส านกัปลัด

อาชพี กลุ่มสินค้าโอทอ๊ป  ทกุหมูบ่า้น ใหป้ระชาชนในพืน้ที่) ในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล ใหป้ระชาชนในพืน้ทีไ่ด้เปน็อยา่งดี

-โครงการอบรมอาชพีจกัสานใหแ้กผู้่สูงอายุ เพือ่ส่งเสริมอาชพีจกัสานใหแ้กผู้่สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอาย ุบา้นสถานี 20,000 20,000 -"- สามารถพฒันากลุ่มอาชพีจกัสาน ส านกัปลัด

บา้นสถาน ีหมู ่4 ใหป้ระชาชนบา้นสถานไีด้เปน็อยา่งดี

-โครงการอบรมอาชพีจกัสาน เพือ่พฒันากลุ่มอาชพีจกัสาน ด้านอปุกรณ์และส่งเสริมการ 20,000 20,000 -"- สามารถพฒันากลุ่มอาชีพจักสานให้ ส านกัปลัด

บา้นแพะดอนสัก หมู ่5 ตลาด ประชาชนบ้านแพะดอนสักได้เป็นอย่างดี
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-โครงการอบรมกลุ่มอาชพีดอกไมแ้ละขนม เพือ่พฒันากลุ่มอาชพีดอกไม ้และ ฝึกอบรมการผลิด สนบัสนนุ 15,000 15,000 15,000 มีการด าเนนิ สามารถพฒันากลุ่มอาชพีดอกไม้ ส านกัปลัด

ไทย บา้นปางมว่ง หมู ่9 ขนมไทย อปุกรณ์และส่งเสริมการตลาด การตาม และขนมไทยได้เปน็อยา่งดี

ใหแ้กก่ลุ่มอาชพีบา้นปางมว่ง หมู่9 โครงการ

 - โครงการส่งเสริมอาชพีผู้สูงอาย ุและผู้ด้อย เพือ่ส่งเสริมอาชพีใหแ้กผู้่สูงอาย ุและ ผู้สูงอาย ุและผู้ด้อยโอกาส 30,000 -"- สามารถสนบัสนนุผู้สูงอายแุละผู้ด้อย ส านกัปลัด

โอกาส บา้นแพะดอนสัก หมู ่5 ผู้ด้อยโอกาส ใหม้รีายได้เสริม บา้นแพะดอนสัก หมู ่5 โอกาส ในพืน้ทีใ่หม้รีายได้เสริม

 - โครงการส่งเสริมอาชพีและเพิม่รายได้ เพือ่สนบัสนนุกลุ่มอาชพีในพืน้ที่ จดัซ้ือเคร่ืองตีมดี, สนบัสนนุ 150,000 -"- สามารถสนบัสนนุกลุ่มอาชพีใน ส านกัปลัด

ใหแ้กก่ลุ่มตีมดี บา้นขามแดง หมู ่6 ใหม้รีายได้เสริม และเพือ่เปน็การ งบประมาณใหก้บักลุ่มอาชพี ตีมดี พืน้ทีใ่หม้รีายได้เสริม

อนรัุกษภ์มูปิญัญาทอ้งถิน่ บา้นขามแดง หมู ่6

 - โครงการส่งเสริมอาชพีผลิตถา่นอดัจากขีเ้ล่ือย เพือ่น าวตัถดิุบเหลือใชใ้นพืน้ที ่น ามา กลุ่มอาชพี ผลิตรองเทา้ 20,000 -"- สามารถสนบัสนนุกลุ่มอาชพีใน ส านกัปลัด

 บา้นขามแดง หมู ่6 ใชใ้หเ้กดิประโยชน์ ในหมูบ่า้น พืน้ทีใ่หม้รีายได้เสริมได้เปน็อยา่งดี

 - โครงการส่งเสริมอาชพีและเพิม่รายได้ เพือ่สนบัสนนุกลุ่มอาชพีในพืน้ที่ กลุ่มอาชพี ผลิตรองเทา้ 20,000 20,000 20,000 -"- สามารถสนบัสนนุกลุ่มอาชพีใน ส านกัปลัด

ใหแ้กก่ลุ่มผลิตรองเทา้ บา้นขามแดง หมู ่6 ใหม้รีายได้เสริม ในหมูบ่า้น พืน้ทีใ่หม้รีายได้เสริม

 - โครงการส่งเสริมอาชพีและเพิม่รายได้ เพือ่สนบัสนนุกลุ่มอาชพีในพืน้ที่ กลุ่มอาชพี ตัดเยบ็ผ้า ในหมูบ่า้น 20,000 20,000 20,000 -"- สามารถสนบัสนนุกลุ่มอาชพีใน ส านกัปลัด

ใหแ้กก่ลุ่มตัดเยบ็ผ้า บา้นขามแดง หมู ่6 ใหม้รีายได้เสริม พืน้ทีใ่หม้รีายได้เสริม
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 - โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชพีใหก้บัประชาชนเพือ่ฝึกอบรมส่งเสริมอาชพีทกุอาชพี ฝึกอบรมอาชพีทกุสาขาอาชพี แก่ 60,000 60,000 60,000 มีการด าเนนิ สามารถสร้างอาชพี สร้างรายได้ ส านกัปลัด

ทีส่นใจ ใหก้บัประชาชนในหมูบ่า้น ผู้สนใจ บา้นขามแอง หมู ่6 และบา้น การตาม ใหป้ระชาชนบา้นขามแดงได้เปน็อยา่งดี

แพะดอนสัก หมู ่5 บา้นสถาน ีหมู ่4 โครงการ 

 - โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชพีบา้นปนัง้าว เพือ่ส่งเสริมอาชพีต่างๆ เชน่ ดอกไม้ ฝึกอบรมอาชพีทกุสาขาอาชพี 20,000 20,000 20,000 -"- สามารถสร้างอาชพี สร้างรายได้ ส านกัปลัด

หมู ่7 ประดิษฐ์ การแปรรูปอาหาร การ แกผู้่สนใจ บา้นปนัง้าว หมู ่7 ใหป้ระชาชนบา้นปนัง้าวได้เปน็อยา่ง

ส่งเสริมอาชพีด้านการเกษตร การ ดี

เล้ียงสัตวใ์หแ้กก่ลุ่มอาชพี

 - โครงการสนบัสนนุกลุ่มอาชพี เพือ่สนบัสนนุงบประมาณ อปุกรณ์ กลุ่มอาชพีผู้สูงอายุ 30,000 30,000 -"- สนบัสนนุอปุกรณ์ส าหรับกลุ่มอาชพี ส านกัปลัด

ดอกไมป้ระดิษฐ์ บา้นปนัง้าว หมู ่7 การท าดอกไมป้ระดิษฐ์ ใหแ้กก่ลุ่มอาชพีบา้นปนัง้าว หมู ่7 ได้เปน็อยา่งดี

 - โครงการสนบัสนนุอปุกรณ์ท าแหนม เพือ่สนบัสนนุอปุกรณ์ส าหรับกลุ่ม กลุ่มอาชพี (ท าแหนม) 30,000 -"- สนบัสนนุอปุกรณ์ส าหรับกลุ่มอาชพี ส านกัปลัด

ส าหรับกลุ่มอาชพี บา้นปนัง้าว หมู ่7 อาชพี บา้นปนัง้าว หมู ่7 ได้เปน็อยา่งดี

 - โครงการสนบัสนนุต่อยอดกลุ่มแมบ่า้น เพือ่เสริมสร้างรายได้ ใหแ้กก่ลุ่มแมบ่า้น กลุ่มแมบ่า้น บา้นหวัหนอง หมูท่ี ่8 47,000 -"- สามารถเสริมสร้ารายได้ใหแ้กก่ลุ่มแมบ่า้น ส านกัปลัด

 บา้นหวัหนอง ผลิตขา้วแต๋นน้ าแตงโม หมู ่8 หรือเยาวชนที่ว่างงาน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ได้เปน็อยา่งดี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ใหแ้ก่ประชาชน
เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการส่งเสริมสนบัสนนุกลุ่มอาชพีและ เพื่อส่งเสริมอาชีพการปลูกผักสวนครัว ประชาชนบา้นหวัหนอง หมู ่8 100,000 100,000 100,000 มีการด าเนนิ สามารถส่งเสริมอาชพีใหแ้กป่ระชาชน ส านกัปลัด

 เพิม่รายได้ใหป้ระชาชน บา้นหวัหนอง หมู ่8 เล้ียงไก่พนัธุ์พื้นเมือง, กบ, ปลาดุก, การตาม ใหม้รีายได้เสริมได้เปน็อยา่งดี

โค-กระบือ โครงการ

- โครงการส่งเสริมอาชพีใหก้บักลุ่มอาชพี เพือ่เพิม่ทกัษะ ความรู้  ใหก้ลุ่ม กลุ่มแมบ่า้น / กลุ่มเกษตรกร / 100,000 -"- กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชพี ส านกัปลัด

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล อาชพีต่างๆ ในหมูบ่า้น สามารถ กลุ่มผู้สูงอาย ุ/ กลุ่มเยาวชน ต่าง ๆ  ด าเนนิกจิกรรมได้

ด าเนนิกจิการต่าง ๆ ได้อยา่งมี และอาชพีต่าง ๆ หมู ่3 - 9 อยา่งมปีระสิทธภิาพ  และ

ประสิทธภิาพ และชว่ยเพิม่ราย ต.หา้งฉตัร ส่งเสริมในกจิกรรมต่างๆ ประชาชนมรีายได้เพิม่มาก

ได้แกป่ระชากรในหมูบ่า้น  ให้ เชน่การ การฝึกอบรมอาชพีต่างๆ ยิง่ขึน้

- โครงการส่งเสริมอาชพีกลุ่มสตรีจกัสาน เพือ่สนบัสนนุกลุ่มอาชพีจกัสานใหก้บั กลุ่มสตรีจกัสานผลิตภนัฑ์จากเส้น 50,000 50,000 -"- สามารถส่งเสริมอาชพีและรายได้ ส านกัปลัด

เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแมต่าล กลุ่มสตรีกลุ่มจกัสานผลิตภนัฑ์จาก พลาสติก ใหก้บักลุ่มอาชพีได้เปน็อยา่งดี

เส้นพลาสติก ทต.หา้งฉตัรแมต่าล

- โครงการกอ่สร้าง สนบัสนนุ โรงผลิตน้ าด่ืม - เพือ่ใหเ้ปน็ทีป่ระกอบอาชพีและเปน็ กอ่สร้างโรงผลิตน้ าด่ืม, สนบัสนนุ 500,000 500,000 ด าเนนิการ สามารถใชเ้ปน็ทีป่ระกอบอาชพีและ ส านกัปลัด

ประจ าหมูบ่า้น ในพืน้ทีต่ าบล แหล่งผลิตน้ าด่ืมของหมูบ่า้น งบประมาณ ในการด าเนนิกจิการโรง โครงการ เปน็แหล่งผลิตน้ าด่ืมของหมูบ่า้นได้ กองชา่ง

- เพือ่ส่งเสริมกลุ่มอาชพีกลุ่มผลิตน้ าด่ืม ผลิตน้ าด่ืม บา้นสถาน ีหมู ่4, อยา่งนอ้ย เปน็อยา่งดี
บา้นหวัหนอง หมู ่8 1 โครงการ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ใหแ้ก่ประชาชน
เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ เพือ่กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ไว้ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ 350,000 มีการด าเนนิ สามารถใชเ้ปน็สถานทีส่ าหรับการรวม ส านกัปลัด

บา้นสถาน ีหมู ่4 ส าหรับการรวมกลุ่มในการท ากจิการ ขนาด 10 x 20 เมตร การตาม กลุ่มของกลุ่มอาชพีได้เปน็อยา่งดี กองชา่ง
ของกลุ่มอาชพีในหมูบ่า้น

- โครงการสนบัสนนุ วสัดุอปุกรณ์ในการผลิต - เพือ่ใหเ้ปน็ทีป่ระกอบอาชพีและเปน็ สนบัสนนุเคร่ืองมอืในการผลิตน้ าด่ืม 300,000 300,000 โครงการ สามารถใชเ้ปน็ทีป่ระกอบอาชพีและ ส านกัปลัด

น้ าด่ืมประจ าหมูบ่า้น บา้นปางมว่ง หมู ่9 แหล่งผลิตน้ าด่ืมของหมูบ่า้น สนบัสนนุอปุกรณ์เชน่ขวดน้ า ลังน้ า -"- เปน็แหล่งผลิตน้ าด่ืมของหมูบ่า้นได้ กองชา่ง

ใหก้บัโรงผลิตน้ าด่ืมของหมูบ่า้น เปน็อยา่งดี

2 โครงการของศูนยบ์ริการและถา่ยทอดเทคโนโลยี

การเกษตรต าบลหา้งฉตัร

 - โครงการกอ่สร้างศูนยอ์าชพี เพือ่ใหเ้ปน็ทีป่ระกอบอาชพีและเปน็ ต่อเติมโครงการสร้างเกา่ SML 600,000 600,000 -"- ใหเ้ปน็ทีป่ระกอบอาชพีและเปน็ ส านกัปลัด

บา้นสถาน ีหมู ่4 ศูนยร์วมของประชาชน ศูนยร์วมของประชาชน

 - โครงการศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยี เพือ่สร้างคน/สร้างงาน/สร้างอาชพี ต่อเนือ่งจากโครงการเล้ียงปลา 400,000 400,000 -"- สร้างคน/สร้างงาน/สร้างอาชพี ส านกัปลัด

ประจ าหมูบ่า้น (เพือ่การเกษตร) ใหผู้้อืน่เหน็ของจริงและศึกษาใหค้รบ ในกระชงั งบป ี2551 ใหผู้้อืน่เหน็ของจริงและศึกษาให้

บา้นสถาน ีหมู ่4 วงจร ครบวงจร

 - โครงการส่งเสริมการผลิตขา้วพนัธุดี์    เพือ่ใหเ้กษตรกรมพีนัธุข์า้วพนัธุดี์ไว้  - จดัฝึกอบรมพร้อมซ้ือเมล็ดพนัธุ์ 100,000 100,000 -"- เกษตรกร ผู้ร่วมโครงการได้รับประโยชน์ ส านกัปลัด

ท าพนัธุ ์และ เพิม่รายได้ใหแ้กเ่กษตรกร ขา้ว, ปุย๋อนิทรียใ์หแ้กเ่กษตรกร ศูนยถ์า่ยทอด

ในพืน้ทีท่กุหมูบ่า้น เทคโนโลยฯี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ใหแ้ก่ประชาชน
เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการปลูกผัก สวนครัว ปลอดสารพษิ เพือ่เพิม่รายได้ใหก้บัครอบครัว จดัซ้ือเมล็ดพนัธุผั์ก ใหก้บัครอบครัว 30,000 30,000 มีการด าเนนิ สามารถสนบัสนนุครัวเรือนเกษตรกร ใน -"-

เกษตรกร เกษตรกร หมู ่3, 4, 5  การตาม พืน้ทีต่ าบลหา้งฉตัร หมู ่3, 4, 5   ในการ

โครงการ ปลูกผักปลอดสารพษิได้เปน็อยา่งดี

 - โครงการไร่นาสวนผสมเพือ่เปน็ศูนยก์ารเรียนรู้ เพือ่ส่งเสริมใหเ้กษตรกรมแีปลงสาธติ เกษตรกร หมู3่ - 9 ต าบลหา้งฉตัร 100,000 -"- สามารถใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร  ด้านการ -"-

เกษตร เกษตร ได้เปน็อยา่งดี

 - โครงการศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงใหค้วามรู้ใหก้บัเกษตรกรในพืน้ที่ เกษตรกรในพืน้ที ่หมู ่3 - 9 100,000 -"- เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ น าความรู้จาก -"-

 ต าบลหา้งฉตัร  การศึกษาดูงานน าไปใชป้ระโยชน์

 - โครงการศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยี เพือ่จดัต้ังศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยี จ านวน 1 แหง่ 20,000 -"- สามารถจดัต้ังศูนยถ์า่ยทอดเทคโน- ส านกัปลัด

ประจ าหมูบ่า้น บา้นหวัหนอง หมู ่8 ประจ าหมูบ่า้น โลย ีประจ าหมูบ่า้น

3 โครงการสนบัสนนุส านกังานเกษตรอ าเภอ

หา้งฉตัร

 - โครงการส่งเสริมการผลิตขา้วพนัธุดี์    เพือ่ใหเ้กษตรกรมพีนัธุข์า้วพนัธุดี์ไว้ จดัซ้ือเมล็ดพนัธุข์า้ว, ปุย๋อนิทรีย์ 100,000 -"- เกษตรกรผู้ร่วมโครงการได้รับประโยชน์ ทต.

ท าพนัธุ์ ใหแ้กเ่กษตรกรในพืน้ที ่หมู ่3 - 9 สนง.เกษตร

   เพิม่รายได้ใหแ้กเ่กษตรกร  ต าบลหา้งฉตัร  อ.หา้งฉตัร
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ใหแ้ก่ประชาชน
เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการปลูกผัก ปลอดสารพษิ เพือ่เพิม่รายไดใหก้บัครอบครัวเกษตรกรซ้ือเมล็ดพนัธุผั์ก ใหก้บัครอบครัว 30,000 30,000 มีการด าเนนิ สามารถสนบัสนนุครัวเรือนเกษตรกร ใน ทต.

เกษตรกรต าบลหา้งฉตัร หมู ่3, 4,  การตาม พืน้ทีต่ าบลหา้งฉตัร หมู ่3 - 9  ในการ สนง.เกษตร

5, 6, 7, 8, และ 9 โครงการ ปลูกผักปลอดสารพษิได้เปน็อยา่งดี อ.หา้งฉตัร

 - โครงการจดังานคลีนกิเกษตรเคล่ือนทีใ่นพระ เพือ่ใหค้วามรู้เกษตรกร ด้านการเกษตร เกษตรกร หมู3่ - 9 ต าบลหา้งฉตัร 50,000 -"- สามารถใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร  ด้านการ -"-

บรมโอรสาธริาช ต่างๆ เกษตร ได้เปน็อยา่งดี

 - โครงการท าปุย๋น้ าหมกัชวีภาพ ส่งเสริมการผลิตการใชส้ารอนิทรีย ์ เกษตรกในพืน้ที ่หมู ่3 - 9 50,000 50,000 -"- เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ -"-

สู่การลดการใชส้ารเคมทีางการเกษตร ต าบลหา้งฉตัร จ านวน 240 ครัวเรือน ได้รับประโยชน์

 - โครงการท าปุย๋หมกั เพือ่ใหศู้นยบ์ริการและถา่ยทอด กลุ่มเกษตรกร  และประชาชนใน 150,000 150,000 -"- ศูนยบ์ริการและถา่ยทอดเทค -"-

เทคโนโลยกีารเกษตรต าบล ต าบลหา้งฉตัรทีส่นใจ โนโลยกีารเกษตรต าบลหา้ง

หา้งฉตัร เปน็แหล่งสนบัสนนุ ฉตัร  สามารถเปน็แหล่งเรียน

 - โครงการเตาเผาถา่น (แบบประหยดั) และใหค้วามรู้ด้านการเกษตร 50,000 50,000 -"- รู้ด้านเกษตรแกช่มุชน และ

ในต าบลหา้งฉตัร เกษตรกรได้รับความรู้ใหม ่ๆ 

เพือ่น ามาประกอบอาชพีด้าน

 - โครงการผักสวนครัวร้ัวกนิได้ บา้นปนัง้าว หมู ่7 , บา้นปางมว่ง หมู9่ 20,000 20,000 -"- การเกษตร

220

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ใหแ้ก่ประชาชน
เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการผสมปุย๋เคมใีชเ้อง เพือ่ใหศู้นยบ์ริการและถา่ยทอด กลุ่มเกษตรกร  และประชาชนใน 200,000 200,000 มีการด าเนนิ ศูนยบ์ริการและถา่ยทอดเทค ส านกัปลัด

เทคโนโลยกีารเกษตรต าบล ต าบลหา้งฉตัรทีส่นใจ การตาม โนโลยกีารเกษตรต าบลหา้ง สนง.เกษตร
หา้งฉตัร เปน็แหล่งสนบัสนนุ โครงการ ฉตัร  สามารถเปน็แหล่งเรียน อ.หา้งฉตัร

 - โครงการอนรัุกษก์ารจกัสานผลิตภณัฑ์ และใหค้วามรู้ด้านการเกษตร 50,000 50,000 -"- รู้ด้านเกษตรแกช่มุชน และ

ชมุชน ในต าบลหา้งฉตัร เกษตรกรได้รับความรู้ใหม ่ๆ 

เพือ่น ามาประกอบอาชพีด้าน

 - โครงการสนบัสนนุกลุ่มสตรีแมบ่า้นผลิต 30,000 30,000 -"- การเกษตร

อาหารเกษตร

 - โครงการแปรรูปกล้วย 50,000 50,000 -"-

 - โครงการกลุ่มสตรีท าขา้วกล้อง 30,000 30,000 -"-

 - โครงการไร่นาสวนผสม 30,000 30,000 -"-

 - โครงการเกษตรกรตัวอยา่ง 50,000 50,000 -"-
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ใหแ้ก่ประชาชน
เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการต้ังศูนยก์ารเรียนรู้สินค้าเกษตร เพือ่ใหศู้นยบ์ริการและถา่ยทอด กลุ่มเกษตรกร  และประชาชนใน 300,000 300,000 300,000 มีการด าเนนิ ศูนยบ์ริการและถา่ยทอดเทค ทต.

ต าบลหา้งฉตัร เทคโนโลยกีารเกษตรต าบล ต าบลหา้งฉตัรทีส่นใจ การตาม โนโลยกีารเกษตรต าบลหา้ง สนง.เกษตร

หา้งฉตัร เปน็แหล่งสนบัสนนุ โครงการ ฉตัร  สามารถเปน็แหล่งเรียน อ.หา้งฉตัร

 - โครงการเล้ียงไกช่น และใหค้วามรู้ด้านการเกษตร 50,000 50,000 50,000 -"- รู้ด้านเกษตรแกช่มุชน และ

ในต าบลหา้งฉตัร เกษตรกรได้รับความรู้ใหม ่ๆ 

เพือ่น ามาประกอบอาชพีด้าน

 - โครงการส่งเสริมเล้ียงปลา 100,000 100,000 100,000 -"- การเกษตร

-สนบัสนนุกลุ่มอาชพีปลูกผักสวนครัว สมาชกิกลุ่มมรีายได้และลดรายจา่ย 7   กลุ่ม 70,000 70,000 70,000 -"- สมาชกิสามารถลดรายจา่ยและเพิม่ ทต.

ในครัวเรือน รายได้มคุีณภาพชวีติทีดี่ สนง. พช. 
อ.ห้างฉัตร

-ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน ใหค้วามรู้และพฒันา กลุ่มสตรีมคีวามรู้ สามารถส่งเสริมและ 50  คน 20,000 20,000 20,000 -"- กลุ่มสตรีมศัีกยภาพในการ -"-

ศักยภาพและส่งเสริมอาชพีกลุ่มสตรี พฒันากจิกรรมสตรีในหมูบ่า้น/ต าบล พฒันาและส่งเสริมกจิกรรมสตรี

-โครงการส่งเสริมอาชพีการท าหนอ่ไมอ้ดัปีบ๊ ฝึกอบรมในการท าหนอ่ไมอ้ดัปีบ๊ ประชาชนบา้นปางมว่ง หมู ่9 20,000 20,000 - -"- สามารถฝึกอบรมในการท าหนอ่ไม้ ส านกัปลัด

ใหก้บัผู้สนใจ บา้นปางมว่ง หมู ่9 ใหก้บัประชาชน อดัปีบ๊ใหก้บัประชาชนได้เปน็อยา่งดี

 - โครงการส่งเสริมเล้ียงพนัธุป์ลา พนัธุก์บ เพือ่ส่งเสริมการเล้ียงพนัธุป์ลา พนัธุก์บ ประชาชนบา้นปางมว่ง หมู ่9 20,000 20,000 - -"- ส่งเสริมการเล้ียงพนัธุป์ลา พนัธุก์บ ส านกัปลัด
ในบอ่ซีเมนต์ หรือลงอา่ง บา้นปางมว่ง หมู ่9 เพือ่จ าหนา่ยใหแ้กป่ระชาชน เพือ่จ าหนา่ยใหแ้กป่ระชาชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )

เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณและทีผ่่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.2  การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าทอ้งถ่ิน
เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
1 โครงการชว่ยเหลือเกษตรกรในภาวะราคา เพือ่แกไ้ขปญัหาเกษตรกรทีไ่ด้รับความ พืน้ทีห่มู ่3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10,000 10,000 มีการด าเนนิ สามารถแกไ้ขปญัหาเกษตรกรทีไ่ด้รับ ส านกัปลัด

ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าขององค์กรปกครอง เดือดร้อนจากราคาผลผลิตทางการ ต าบลหา้งฉตัร การตาม ความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตทางการ

ส่วนทอ้งถิน่ เกษตรตกต่ า โครงการ เกษตรตกต่ าได้เปน็อยา่งดี

2 โครงการกอ่สร้างและปรับปรุงร้านค้าชมุชน เพือ่ใหป้ระชาชนมร้ีานค้าชมุชน จดัสร้างและปรับปรุงร้านค้า 100,000 -"- ประชาชนมร้ีานค้าชมุชนใน ส านกัปลัด

ของหมูบ่า้นในพืน้ทีต่ าบล ในหมูบ่า้น ชมุชนในหมูบ่า้น ต.หา้งฉตัร หมูบ่า้น

3 โครงการส่งเสริมจดุจ าหนา่ยสินค้า โอทอป เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนนุจดุจ าหนา่ย กอ่สร้างหรือสนบัสนนุจดุจ าหนา่ย 100,000 -"- สามารถสนบัสนนุสินค้าโอทอป สินค้า ส านกัปลัด

ด้านการเกษตร และสินค้าพืน้บา้น สินค้าโอทอปในพืน้ทีต่ าบล สินค้า ในพืน้ทีต่ าบล ด้านการเกษตร และสินค้าพืน้บา้นได้

4 โครงการส่งเสริมสินค้าโอทอปทกุกลุ่ม หมู ่3 เพือ่ส่งเสริมสินค้าโอทอปในพืน้ทีเ่ชน่ บา้นแมฮ่าว หมู ่3 50,000 50,000 -"- สามารถส่งเสริมสินค้าโอทอปใน ส านกัปลัด

 เกมส์ไม ้ชดุนอน และอืน่ๆ พืน้ทีเ่ชน่เกมส์ไม ้ชดุนอน และอืน่ๆ

5 โครงการสนบัสนนุกลุ่มออมทรัพยแ์ละกจิกรรม เพือ่สนบัสนนุกลุ่มออมทรัพยแ์ละ กลุ่มออมทรัพยแ์ละกจิกรรมเครือ- 100,000 100,000 100,000 -"- สามารถส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ ส านกัปลัด

เครือขา่ย เชน่ร้านค้า สถาบนัการเงิน กจิกรรมเครือขา่ย ใหม้คีวามเขม้ ขา่ยสถาบนัการเงินบา้นแมฮ่าว และกจิกรรมเครือขา่ยสถาบนัการเงิน

แขง็ หมู ่3 บา้นแมฮ่าว ได้เปน็อยา่งดี

6 โครงการสนบัสนนุและอดุหนนุสินค้าให้ เพือ่สนบัสนนุและอดุหนนุสินค้า ร้านค้าชมุชนบา้นแพะดอนสัก 30,000 30,000 -"- สามารถสนบัสนนุร้านค้าชมุชน ส านกัปลัด

ร้านค้าชมุชน หมู ่5 ใหร้้านค้าชมุชน หมู ่5 บา้นแพะดอนสักได้เปน็อยา่งดี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.2  การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าทอ้งถ่ิน
เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

7 ส่งเสริมการตลาดและการจ าหนา่ยสินค้า เพือ่ส่งเสริมการตลาดและการจ าหนา่ย บา้นขามแดง หมู ่6 50,000 มีการด าเนนิ สามารถสนบัสนนุการตลาดและ ส านกัปลัด

การใชสิ้นค้าของหมูบ่า้น บา้นขามแดง หมู ่6 สินค้าทอ้งถิน่ การตาม การจ าหนา่ยสินค้าทอ้งถิน่ได้เปน็อยา่งดี
โครงการ

8 ส่งเสริมการตลาดและการจ าหนา่ยสินค้า เพือ่ส่งเสริมการตลาดและการจ าหนา่ย บา้นหวัหนอง หมู8่ 50,000 -"- สามารถสนบัสนนุการตลาดและ ส านกัปลัด

บา้นหวัหนอง หมู8่ สินค้าทอ้งถิน่ การจ าหนา่ยสินค้าทอ้งถิน่ได้เปน็อยา่งดี

9 โครงการกอ่สร้างศูนยส์ตรีต าบลหา้งฉตัร เพือ่ใหก้ลุ่มสตรีมสีถานทีท่ างานของ จ านวน 1 แหง่ 150,000 -"- มศูีนยส์ตรีส าหรับประกอบกจิกรรม กองชา่ง

กลุ่มไว ้เพือ่รองรับการท ากจิกรรม ในพืน้ที ่หา้งฉตัรแมต่าล และแสดงสินค้าของกลุ่ม

หรือประชมุของกลุ่มและแสดงผลิต-

ภณัฑ์ของกลุ่ม

224

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี ( พ.ศ. 2560 - 2562 )
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่2  เสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่วของจังหวัดล าปางให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่วและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยืน
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.3  การส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 
เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการปรับปรุงสภาพภมูทิศัน ์สถานทีต่่างๆ

ใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเทีย่ว

- โครงการปรับปรุงสภาพภมูทิศันบ์ริเวณ เพือ่ปรับสภาพภมูทิศันใ์หร่้มร่ืน บริเวณสวนอนนัตยศ 100,000 100,000 มีการด าเนนิ สภาพภมูทิศันใ์นบริเวณสวน กองชา่ง

สวนอนนัตยศ พฒันาใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเทีย่ว การตาม อนนัตยศได้รับการปรับปรุง
โครงการ

- โครงการปรับปรุงภมูทิศันส์ระน้ าหนองแฝก เพือ่ปรับสภาพภมูทิศันใ์หร่้มร่ืน บริเวณสระน้ าหนองแฝก 450,000 450,000 -"- ปรับสภาพภมูทิศันใ์หร่้มร่ืนพฒันา กองชา่ง

บา้นสถาน ีหมู ่4 พฒันาใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเทีย่ว ใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเทีย่ว

โครงการปรับปรุงภมูทิศันเ์พือ่ส่งเสริมหมูบ่า้นทอ่งเพือ่ปรับปรุงภมูทิศันห์มูบ่า้นทอ่งเทีย่ว กอ่สร้างซุ้มประตูทางเขา้หมูบ่า้น 200,000 200,000 -"- สามารถส่งเสริมบา้นขามแดงใหเ้ปน็ ส านกัปลัด

เทีย่วบา้นขามแดง ม.6 ด้วยการกอ่สร้างซุ้มประตูบา้นขามแดง ปา้ยหมูบ่า้น ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง หมูบ่า้นทอ่งเทีย่วของต าบลได้

ปางทางเข้าหมู่บ้านฝ่ังถนนทางหลวงหมายเลข11 สัญญาณไฟกระพริบแสงอาทติย์

- โครงการปรับปรุงภมูทิศันอ์า่งเกบ็น้ าหว้ยรอด เพือ่ปรับสภาพภมูทิศันใ์หร่้มร่ืน บริเวณอา่งเกบ็น้ าหว้ยรอด 500,000 -"- สภาพภมูทิศันใ์นบริเวณอา่งเกบ็ กองชา่ง

   บา้นปางมว่ง หมู ่9                                                                                                                                                                                                    พฒันาใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเทีย่ว บา้นปางมว่ง  หมูท่ี ่9 น้ าหว้ยรอดได้รับการปรับปรุง

2 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ าสาธารณะ

 - โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ าสาธารณะบริเวณ เพือ่กอ่สร้างหอ้งน้ าสาธารณะ  - หอ้งน้ าชาย 5 หอ้ง 380,000 -"- ประชาชนมคีวามพงึพอใจในการ กองชา่ง

สวนอนนัตยศ  บา้นแพะดอนสัก หมู ่5 ใหม้ัน่คง ถาวร  - หอ้งน้ าหญิง 5 หอ้ง เขา้รับบริการในหอ้งน้ าสาธารณะ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่2  เสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่วของจังหวัดล าปางให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่วและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยืน
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.3  การส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 
เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

 - โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ าสาธารณะบริเวณ เพือ่กอ่สร้างหอ้งน้ าสาธารณะ  - หอ้งน้ าชาย 5 หอ้ง 380,000 มีการด าเนนิ ประชาชนมคีวามพงึพอใจในการ กองชา่ง

อา่งหว้ยรอด  บา้นปางมว่ง หมู ่9 ใหม้ัน่คง ถาวร  - หอ้งน้ าหญิง 5 หอ้ง การตาม เขา้รับบริการในหอ้งน้ าสาธารณะ

โครงการ

3 โครงการจดัซ้ือเรือทอ้งแบนประจ าเทศบาล เพือ่ใชส้ าหรับการทอ่งเทีย่วของชมุชน ส าหรับใชใ้นการทอ่งเทีย่ว 180,000 180,000 -"- ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วของชมุชน ส านกัปลัด

เพือ่ใชส้ าหรับออกเหตุอทุกภยั และกูภ้ยัทางน้ า สามารถกูภ้ยัทางน้ าได้เปน็อยา่งดี

4 โครงการปรับสภาพภมูทิศันด์อยปางมว่งเปน็ เพือ่ปรับสภาพภมูทิศันใ์หร่้มร่ืน ดอยปางมว่ง หมู ่9 100,000 100,000 100,000 -"- ปรับสภาพภมูทิศันใ์หร่้มร่ืนพฒันา กองชา่ง

ทอ่งเทีย่วของต าบล พฒันาใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเทีย่ว ใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเทีย่ว

5 โครงการส่งเสริม สนบัสนนุ แหล่งทอ่งเทีย่ว และ เพือ่ส่งเสริม สนบัสนนุ การทอ่งเทีย่ว หมู ่3, 4, 5, 6, 7, 8,9 100,000 100,000 -"- สามารถส่งเสริม สนบัสนนุ แหล่งทอ่ง ส านกัปลัด

การทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม ภายในพืน้ทีร่วมถงึ เชงิวฒันธรรม และในทกุรูปแบบ เทีย่วในพืน้ทีเ่ทศบาลได้เปน็อยา่งดี

สินค้าโอทอป

6 โครงการส่งเสริม สนบัสนนุ การพฒันาทกัษะด้านเพือ่ส่งเสริม สนบัสนนุ การพฒันาทกัษะเยาวชน ประชาชนทัว่ไปทีส่นใจในการ 100,000 100,000 -"- สามารถส่งเสริม สนบัสนนุ การพฒันา

ภาษาเพือ่การทอ่งเทีย่ว ด้านภาษาเพือ่การทอ่งเทีย่ว พฒันาทางด้านภาษาเพือ่การทอ่งเทีย่ว ทกัษะด้านภาษาเพือ่การทอ่งเทีย่วได้เปน็

อยา่งดี
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.4  การส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
1 โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานตามแนว

พระราชด าริเศรษฐกจิพอเพยีง

- โครงการพฒันาศักยภาพการเกษตร ตามแนว เพือ่เปน็การส่งเสริมอาชพีของราษฏร อดุหนนุอ าเภอหา้งฉตัร 50,000 50,000 มีการด าเนนิ สามารถส่งเสริมอาชพีของราษฏร ทต.
ทางเศรษฐกจิพอเพยีง  ในพืน้ทีอ่ าเภอหา้งฉตัร เพือ่ส่งเสริมความรู้แกผู้่น าทอ้งที ่และ การตาม ผู้น าทอ้งที ่และเกษตรกรในพืน้ทีไ่ด้ อ าเภอห้างฉัตร

จงัหวดัล าปาง ประจ าปงีบประมาณ 2560 เกษตรกรในพืน้ที่ โครงการ เปน็อยา่งดี

- โครงการส่งเสริม และสนบัสนนุการด า- เพือ่ส่งเสริม และสนบัสนนุการด า- กลุ่มแมบ่า้น / กลุ่มเกษตรกร / 100,000 100,000 -"- กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชพีต่าง ๆ  ส านกัปลัด

เนนิกจิกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  เนนิกจิกรรมตามปรัชญาเศรษฐกจิ กลุ่มผู้สูงอาย ุ/ กลุ่มเยาวชน ด าเนนิกจิกรรมได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

เชน่ ส่งเสริมการท านาหญ้า,นาขา้ว, การใชปุ้ย๋ พอเพยีง  และอาชพีต่าง ๆ ในพืน้ทีห่มู ่3, 4, และประชาชนมรีายได้เพิม่มากยิง่ขึน้

ผลิตผักสวนครัว ผักปลอดสารพษิ, อดุหนนุ 5, 6, 7, 8, และ 9

กลุ่มออมทรัพยแ์ละกลุ่มเครือขา่ย ธนาคารปุย๋

- โครงการสนบัสนนุวสัดุ อปุกรณ์จดุศึกษา เพือ่สนบัสนนุวสัดุ อปุกรณ์ใหแ้ก่ หมู ่3 - 9   ต าบลหา้งฉตัร 30,000 30,000 -"- สามารถสนบัสนนุการด าเนนิงานของ ส านกัปลัด

ดูงานเศรษฐกจิแบบพอเพยีงตามแนว จดุศึกษาดูงานเศรษฐกจิแบบ จดุศึกษาดูงานเศรษฐกจิแบบ

พระราชด าริ ในพืน้ทีต่ าบลหา้งฉตัร พอเพยีงตามแนวพระราชด าริ พอเพยีงในพืน้ทีต่ าบลหา้งฉตัรได้
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.4  การส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ( ผลผลิตของโครงการ ) ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

- สนบัสนนุการด าเนนิงานของศูนยถ์า่ยทอด เพือ่ใหศู้นยบ์ริการและถา่ยทอด กลุ่มเกษตรกร  และประชาชนใน 135,000 135,000 มีการด าเนนิ ศูนยบ์ริการและถา่ยทอดเทค ส านกัปลัด

เทคโนโลยกีารเกษตรต าบลหา้งฉตัร ในการจดั เทคโนโลยกีารเกษตรต าบล ต าบลหา้งฉตัรทีส่นใจ การตาม โนโลยกีารเกษตรต าบลหา้งฉตัร 

กจิกรรมต่างๆ เชน่ จดัประชมุประจ าเดือน หา้งฉตัร เปน็แหล่งสนบัสนนุ โครงการ สามารถเปน็แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร ศูนยถ์า่ยทอด

ศึกษาดูงาน อบรมเกษตรกร ตามแนว และใหค้วามรู้ด้านการเกษตร แกช่มุชน และเกษตรกรได้รับความ เทคโนโลยกีาร

พระราชด าริเศรษฐกจิพอเพยีง ในต าบลหา้งฉตัร รู้ใหม ่ๆ เพือ่น ามาประกอบอาชพีด้าน เกษตรต าบล

การเกษตร หา้งฉตัร

- โครงการส่งเสริม ฝึกอบรม และสนบัสนนุเมล็ด เพือ่ส่งเสริม และสนบัสนนุการด า- บา้นขามแดง หมู6่ บา้นปนัง้าวหมู ่7 40,000 40,000 -"- สามารถส่งเสริม และสนบัสนนุความต้อง ส านกัปลัด

พนัธุพ์ชื พนัธุผั์ก เชือ้เหด็ ปลูกพชืตามแนวทาง เนนิกจิกรรมตามปรัชญาเศรษฐกจิ บ้านหัวหนองหมู่8 บ้านปางม่วง หมู่ 9 การของประชาชนในหมูบ่า้นได้เปน็อยา่ง

เศรษฐกจิพอเพยีงใหแ้กป่ระชาชน พอเพยีง  ดี
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