
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๗๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่4 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพระยะสั้นแก่ผู้ว่างงาน
และบุคคลทั่วไป 

  เพ่ือส่งเสริมให้ 
  ประชาชนมีอาชีพ  
  มีรายได้ มีคุณภาพที่ดี  
  ลดภาระของครอบครัว  
  และใช้เวลาว่างให้เกิด 
  ประโยชน์ 

ผู้ว่างงาน/ผู้ด้อย 
โอกาส กลุ่มสตรี 
ผู้สูงอายุ ประชาชน 
ท่ัวไป และพนักงาน
เทศบาล 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน มีอาชีพ 
มีรายได ้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี , พนักงาน 
มีรายได้ อาชีพ
เสริม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการต่อยอดการ 
พัฒนารูปแบบสินค้า 
และบริการ 

เพื่อการพัฒนา 
สินค้าและบริการ 

กลุ่มอาชีพ/กลุม่
OTOP 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ท าให้สินค้าที ่
วางจ าหน่าย 
ขายดีย่ิงขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการส่งเสริมพัฒนา
สินค้าและการตลาด  
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เพื่อสนับสนุนการ
จ าหน่ายสินค้า 
และการท่องเที่ยว 

กลุ่มอาชีพ/กลุม่
OTOP/กลุ่มสตร ี

- - 40,000 - 40,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ท าให้มีสินค้า
จ าหน่ายตาม
เป้าหมายของ
นักท่องเที่ยว 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

4 โครงการตลาดนัดอาชีพ  
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  
มีรายได้อย่างยั่งยืน 

เพื่อสร้างอาชีพ
สร้างรายได ้

กลุ่มอาชีพในชุมชน 
และประชาชนท่ัวไป
ผู้ประกอบการสินค้า 

- - - 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

กระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้านรายได้ 
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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5 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ 
ออกแบบด้านบรรจุภัณฑ์
สินค้า 

เพื่อการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
สินค้าในชุมชนให้ 
มีความน่าสนใจ 

กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มOTOP 
กลุ่มสตรีแม่บ้าน 

- 20,000 20,000 - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

รูปแบบของสินค้า 
มีความน่าสนใจ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

6 โครงการส่งเสริมอาชีพสตร ี
เพื่อความมั่นคงในครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมรายได้
ให้กับครอบครัว 

กลุ่มสตรีและ
ครอบครัว 

- - 30,000 30,000 - จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ครอบครัวมีอาชีพ
และรายได้ม ี
ความมั่นคงยั่งยืน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
7 โครงการศึกษาดูงานดา้น

การส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สตร/ีสตรีแม่บา้น เพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวของ
ชุมชน 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
กลุ่มอาชีพสตรี
ในพื้นที ่

กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มสตร ี
กลุ่มสตรีแม่บ้าน
ในพื้นที ่

- - - 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ได้รับการพัฒนา
อาชีพของสตรี 
ในชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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