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ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕62) 

 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี (เปลีย่นแปลง ฉบับที่ 1) 

……………………..………………… 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. ๒๕60-๒๕64)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1)  ซ่ึงผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เรียบร้อยแล้ว  

และจะนําไปสู่การปฏิบัติตามขอบเขตอํานาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 31 มกราคม  พ.ศ. ๒๕60 

                              

 

                              

(นายทนงศกัดิ์  ทวีทอง) 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การสง่เสริมการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน, ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยุทธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คง

       ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการท่องเที่ยวทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดเดิม

1 โครงการชมดอกบวัผุดบานทีเ่ขาสก 1.เพือ่ส่งเสรมิกจิกรรมและประชาสมัพนัธ์ กลุม่เป้าหมาย จาํนวนประมาณ 400,000  -  - กลุม่เป้าหมายไมน่อ้ย 1.นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและ กองการท่องเทีย่วฯ

กบัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั การท่องเทีย่ว ของอาํเภอพนม จงัหวดั 1,000 คน ไดแ้ก่ กว่ารอ้ยละ 70 เขา้ร่วม ชาวต่างชาต ิรูจ้กัแหลง่ท่องเทีย่วภายใน

สุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึ้น  -นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ กจิกรรม อทุยานแห่งชาตเิขาสกและมจีาํนวน

2.เพือ่ใหช้มุชนซึง่ประกอบดว้ยชมุชนต่างๆ  -ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเทีย่ว นกัท่องเทีย่วเพิม่มากขึ้น

ไดม้สี่วนร่วมในการจดักจิกรรม รวมท ัง้ ดาํเนินการ ดงันี้ 2.ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธก์าร

เกดิการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิและ  -จดักจิกรรมการแสดง แสง ส ีเสยีง ท่องเทีย่วในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

พฒันารูปแบบของการท่องเทีย่วอย่างเป็น เอฟ็เฟ็ค ศิลปิน วงดนตร ี กระจายรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในพื้นที่

ระบบและเป็นรูปธรรม  -การแสดงบนเวทขีองเยาวชน ประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1)

          แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริม ประชาสมัพนัธแ์ละยกระดบัมาตรฐานดา้นการท่องเที่ยว

   ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 สง่เสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติละสิ่งแวดลอ้ม

และมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม 

ผลที่คาดว่าจะไดร้บัวตัถปุระสงค์โครงการ/กจิกรรมที่



       ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการท่องเที่ยวทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

          แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริม ประชาสมัพนัธแ์ละยกระดบัมาตรฐานดา้นการท่องเที่ยว

ผลที่คาดว่าจะไดร้บัวตัถปุระสงค์โครงการ/กจิกรรมที่

โครงการชมดอกบวัผุดบานทีเ่ขาสก 3.เพือ่ใหน้กัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและ  -การจดันิทรรศการ ประวตัคิวามเป็นมา 3.กจิกรรมการท่องเทีย่วในรูปแบบ

กบัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ชาวต่างชาต ิรูจ้กัแหลง่ท่องเทีย่วเขาสก ของเขาสก การแสดงสนิคา้ OTOP ของกฬีา (Eco Tourism) จะไดร้บั

สุราษฎรธ์านี มากยิง่ขึ้น  -การจดักจิกรรมการเดนิป่า ไตรกฬีา การเผยแพร่ และพฒันาเป็นกจิกรรม 

 (ต่อ) 4.เพือ่พฒันาและส่งเสรมิการกฬีาเพือ่การ  การปัน่จกัรยาน มวยทะเล ประเพณีของชมุชนสบืต่อไป

ท่องเทีย่วในรูปแบบของ Eco Tourism  -การจดักจิกรรมประกวดธิดาบวัผุด 

ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและแพร่หลาย การโตว้าท ียอวาที

 -มกีารจดักจิกรรมแขง่ขนัประกวด

ทาํอาหารของคนในทอ้งถิน่

 -การจดัประชาสมัพนัธง์านแถลงขา่ว

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง

โครงการชมดอกบวัผุดบานทีเ่ขาสก 1. เพือ่ส่งเสรมิกจิกรรมและประชาสมัพนัธ์ กลุม่เป้าหมาย จาํนวนประมาณ 400,000  -  - กลุม่เป้าหมายไมน่อ้ย 1.นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและ กองการท่องเทีย่วฯ

กบัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั การท่องเทีย่วของอาํเภอพนม 1,000 คน ไดแ้ก่ กวา่รอ้ยละ 70 เขา้ร่วมชาวต่างชาต ิรูจ้กัแหลง่ท่องเทีย่วภายใน

สุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั  -นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ กจิกรรม อทุยานแห่งชาตเิขาสกและมจีาํนวน

มากยิง่ขึ้น  -ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเทีย่ว นกัท่องเทีย่วเพิม่มากขึ้น

ดาํเนินการ ดงันี้



       ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการท่องเที่ยวทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

          แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริม ประชาสมัพนัธแ์ละยกระดบัมาตรฐานดา้นการท่องเที่ยว

ผลที่คาดว่าจะไดร้บัวตัถปุระสงค์โครงการ/กจิกรรมที่

โครงการชมดอกบวัผุดบานทีเ่ขาสก 2.เพือ่ใหช้มุชนซึง่ประกอบดว้ยชมุชนต่างๆ  -จดักจิกรรมการแสดง แสง ส ีเสยีง 2.ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธก์าร

กบัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ไดม้สี่วนร่วมในการจดักจิกรรม รวมท ัง้ เอฟ็เฟ็ค ศิลปิน วงดนตร ี ท่องเทีย่วในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

สุราษฎรธ์านี เกดิการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ  - การแสดงบนเวทเีพือ่ถวายความอาลยั กระจายรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในพื้นที่

 (ต่อ) และพฒันารูปแบบของการท่องเทีย่วอย่าง แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 3.กจิกรรมการท่องเทีย่วในรูปแบบ

เป็นระบบและเป็นรูปธรรม มหาภมูิพลอดุลยเดช ของกฬีา (Eco Tourism) จะไดร้บั

3. เพือ่ใหน้กัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและ  - จดัการพดูพาทสีรา้งสรรค์ การเผยแพร่ และพฒันาเป็นกจิกรรม 

ชาวต่างชาตริูจ้กัแหลง่ท่องเทีย่วเขาสก  - ประกวดวาดภาพศิลปะแหลง่ท่องเที่ยว ประเพณีของชมุชนสบืต่อไป

มากยิง่ขึ้น พระราชกรณียกจิพระบาทสมเด็จ 4. มีกจิกรรมน้อมราํลกึและถวายความอาลยั

4. เพือ่พฒันาและส่งเสรมิการกฬีาเพือ่ พระปรมินทรมหาภมูพลอดุลยเดช, แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

การท่องเทีย่วในรูปแบบของ Eco Tourism  พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา มหามูมิพลอดุลยเดช

ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและแพร่หลาย สยามบรมราชกมุารี

5. เพือ่นอ้มราํลกึในพระมหากรุณาธคิุณ  - กจิกรรมตามรอยเสด็จชมถิน่

และถวายความอาลยัแด่พระบาท ดอกบวัผุดบานตามรอยพอ่ (รชักาลที่ 9)

สมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช  - จดัซุม้อาหารพื้นเมือง อาหารไทย



       ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการท่องเที่ยวทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

          แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริม ประชาสมัพนัธแ์ละยกระดบัมาตรฐานดา้นการท่องเที่ยว

ผลที่คาดว่าจะไดร้บัวตัถปุระสงค์โครงการ/กจิกรรมที่

 - จดัซุม้กจิกรรมโปรแกรมการท่องเที่ยว

สถานที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่อทุยานแหง่ชาติ

เขาสก

 - กจิกรรมลอ่งเรอืชมแหลง่ท่องเที่ยว

 - จดันิทรรศการยอ้นรอยเสด็จชมถิน่

ดอกบวัผุดบาน

 - จดันิทรรศการการท่องเที่ยว

 - กจิกรรมการแสดง/มหรสพพื้นเมือง

เพือ่เป็นการถวายความอาลยัแด่พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช

 - สือ่ประชาสมัพนัธ์

 - การฉาย VTR พระราชกณียกจิ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพล

อดุลยเดช และประวตัคิวามเป็นมา

เกีย่วกบัดอกบวัผุด



       ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการท่องเที่ยวทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

          แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริม ประชาสมัพนัธแ์ละยกระดบัมาตรฐานดา้นการท่องเที่ยว

ผลที่คาดว่าจะไดร้บัวตัถปุระสงค์โครงการ/กจิกรรมที่

รายละเอยีดเดิม

2 โครงการจดังานฟู้ดแฟร์ 1.เพือ่ส่งเสรมิการประชาสมัพนัธ์ กลุม่เป้าหมาย จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 500,000  -  - กลุม่เป้าหมายไมน่อ้ย 1.ประชาชนตระหนกัถงึอตัลกัษณ์ กองการท่องเทีย่วฯ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การท่องเทีย่วของจงัหวดั  3,000 คนไดแ้ก่ กว่ารอ้ยละ 70 เขา้ร่วม ความเป็นทอ้งถิน่มากยิง่ขึ้น

2.เพือ่ส่งเสรมิใหม้กีารใชจ้่ายเงนิ  - ผูป้ระกอบการเกี่ยวกบัทางดา้นอาหาร กจิกรรม 2.กระตุน้การตลาดและการลงทนุ

เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ ท ัง้รายใหญ่และรายย่อยในจงัหวดั ทางการคา้ เพือ่ใหเ้กดิ

3.เพือ่เพิม่โอกาสทางธุรกจิ  - ประชาชนผูบ้รโิภคในพื้นที ่และจงัหวดั การหมนุเวยีนเมด็เงนิเพิม่มากขึ้น

แก่ผูป้ระกอบการใหม้โีอกาสขยายตลาด ใกลเ้คยีง 3.ผูป้ระกอบการไดแ้ลกเปลีย่นความรู ้

แลกเปลีย่นทศันคตทิางการคา้ขอ้มลู ดาํเนินการ ดงันี้ ทางธุรกจิและเพิม่โอกาสทางการคา้ 

ขา่วสารและประสบการณท์างการคา้  - จดัประชาสมัพนัธท์างวทิยุ, โทรทศัน,์ 4.สามารถเผยแพร่สนิคา้หนึ่งตาํบล

คดัเอาท,์ ป้ายไวนิล หนึ่งผลติภณัฑใ์นจงัหวดั ใหเ้ป็นที่

 - จดักจิกรรมส่งเสรมิผลติภณัฑท์อ้งถิน่ รูจ้กัมากขึ้น

 - จดักจิกรรมแสง ส ีเสยีง และกจิกรรม

บนเวที

 - จดัรา้นจาํหน่ายอาหารทกุประเภท

 - จดัแสดงและจาํหน่ายสนิคา้



       ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการท่องเที่ยวทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

          แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริม ประชาสมัพนัธแ์ละยกระดบัมาตรฐานดา้นการท่องเที่ยว

ผลที่คาดว่าจะไดร้บัวตัถปุระสงค์โครงการ/กจิกรรมที่

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง

โครงการจดังานฟู้ดแฟร์ 1.เพือ่ส่งเสรมิการประชาสมัพนัธ์ กลุม่เป้าหมาย จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 500,000  -  - กลุม่เป้าหมายไมน่อ้ย 1.ประชาชนตระหนกัถงึอตัลกัษณ์ กองการท่องเทีย่วฯ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การท่องเทีย่วของจงัหวดั  3,000 คนไดแ้ก่ กว่ารอ้ยละ 70 เขา้ร่วม ความเป็นทอ้งถิน่มากยิง่ขึ้น

2.เพือ่ส่งเสรมิใหม้กีารใชจ้่ายเงนิ  - ผูป้ระกอบการเกี่ยวกบัทางดา้นอาหาร กจิกรรม 2.กระตุน้การตลาดและการลงทนุ

เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ ท ัง้รายใหญ่และรายย่อยในจงัหวดั ทางการคา้ เพือ่ใหเ้กดิ

3.เพือ่เพิม่โอกาสทางธุรกจิ  - ประชาชนผูบ้รโิภคในพื้นที ่และจงัหวดั การหมนุเวยีนเมด็เงนิเพิม่มากขึ้น

แก่ผูป้ระกอบการใหม้โีอกาสขยายตลาด ใกลเ้คยีง 3.ผูป้ระกอบการไดแ้ลกเปลีย่นความรู ้

แลกเปลีย่นทศันคตทิางการคา้ ดาํเนินการ ดงันี้ ทางธุรกจิและเพิม่โอกาสทางการคา้ 

ขอ้มลูขา่วสารและประสบการณท์างการคา้  - จดัประชาสมัพนัธท์างวทิยุ, โทรทศัน,์ 4.สามารถเผยแพร่สนิคา้หนึ่งตาํบล

4. เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จ คดัเอาท,์ ป้ายไวนิล หนึ่งผลติภณัฑใ์นจงัหวดั ใหเ้ป็นที่

พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช  - จดักจิกรรมส่งเสรมิผลติภณัฑท์อ้งถิน่ รูจ้กัมากขึ้น

 - จดักจิกรรมแสง ส ีเสยีง และกจิกรรม 4. ประชาชนไดต้ระหนกัและระลกึถงึ

บนเวที พระมหากรุณาธคิุณของพระบาท

 - จดัรา้นจาํหน่ายอาหารทกุประเภท สมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพล

 - จดัแสดงและจาํหน่ายสนิคา้ อดุลยเดช



       ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการท่องเที่ยวทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

          แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริม ประชาสมัพนัธแ์ละยกระดบัมาตรฐานดา้นการท่องเที่ยว

ผลที่คาดว่าจะไดร้บัวตัถปุระสงค์โครงการ/กจิกรรมที่

โครงการจดังานฟู้ดแฟร์  - จดักจิกรรมประกวดรอ้งเพลง

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พระราชนิพนธเ์พือ่ถวายเป็นราชกศุล

 (ต่อ) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภมูิพลอดุลยเดช



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 6 ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล        ผ. 01

ที่ เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดเดมิ

1 โครงการส่งเสริมศกัยภาพ 1.  เพือ่สรา้งความรู ้ความเขา้ใจในการ จดัอบรมส่งเสริมอาชีพดา้นภมูปิญัญา 600000  -  - รอ้ยละ 90 ของผูเ้ขา้ร่วม 1.  สตรีทีใ่ชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ กองส่งเสริมฯ

การใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ นาํภูมปิญัญาทอ้งถิน่มาใชใ้นการประกอบอาชพี แก่สตรีโดยยดึตามหลกัเศรษฐกจิ โครงการไดร้บัความรู ้ ในการประกอบอาชีพเพือ่เพิม่รายได ้

ในการประกอบอาชีพของสตรี โดยยดึหลกัวถิเีศรษฐกจิพอเพยีง พอเพยีง โดยมกีารบรรยายในภาค และประโยชนใ์นการ ในครวัเรือน

ตามแนววถิเีศรษฐกจิพอเพยีง 2.  เพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บัสตรีในชุมชน ทฤษฎพีรอ้มการฝึกปฏบิตั ิ ฝึกอบรม 2.  สตรทีีต่ระหนกัถงึคุณค่าของภูมปิญัญา

และเป็นตน้แบในการพฒันาตนสามารถ กลุม่เป้าหมาย จาํนวน 300 คน ทีม่อียู่ในทอ้งถิน่และดาํรงชีวติ

ถา่ยทอดองคค์วามรูใ้หส้ตรีอื่นๆ โดยยดึหลกัวถิเีศรษฐกจิพอเพยีง

ภายในชุมชนได ้ 3.  สตรีตน้แบบดา้นการนาํ

หลกัวถิเีศรษฐกจิพอเพยีงมาใช ้

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1)

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ -

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 2 การสง่เสรมิการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

           แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสรมิการเทิดทูนสถาบนัหลกัของชาติ และผูท้าํคณุประโยชน์แกบ่า้นเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บัวตัถปุระสงค์โครงการ/กจิกรรม



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 6 ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล        ผ. 01

ที่ เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสรมิการเทิดทูนสถาบนัหลกัของชาติ และผูท้าํคณุประโยชน์แกบ่า้นเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บัวตัถปุระสงค์โครงการ/กจิกรรม

รายละเอยีดที่เปลี่ยนแปลง

โครงการส่งเสริมศกัยภาพการใช ้ 1.  เพือ่ใหส้ตรเีกดิความรู ้ตระหนกั  -สตรกีลุ่มเป้าหมายของโครงการ 600,000        -  - ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 1.  สตรเีกดิความรู ้ตระหนกั เหน็คณุค่า

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในการประกอบอาชีพ เหน็คณุค่าประโยชนห์ลกัปรชัญาของ ไดถ้วายความอาลยั ไดแ้สดงความ รอ้ยละ 60 เกดิแนวคดิ ประโยชนห์ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

ของสตรีตามแนววถิเีศรษฐกจิพอเพยีง เศรษฐกจิพอเพยีง ตามแนวพระราชดาํริ จงรกัภกัดีและสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการประยุกตใ์ช้ พอเพยีง ตามแนวพระราชดาํริ

ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา- ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร หลกัปรชัญาเศรษฐกจิ ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา-

ภมูพิลอดลุยเดช มหาภมูิพลอดลุยเดชที่มีต่อปวงชนชาวไทย พอเพยีงตามแนวทาง ภมูพิลอดลุยเดช

2.  เพือ่ใหส้ตรสีามารถปรบัใชห้ลกัปรชัญา และนอ้มนําหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ ตามพระราชดาํรใินการ 2.  สตรสีามารถปรบัใชห้ลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดาํริ พอเพยีงและแนวทางตามพระราชดาํริ ดาํรงชีวิตและ เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดาํริ

ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา-  ไปประยุกตใ์ชใ้นการดาํเรงชีวิต การประกอบอาชีพ ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา-

ภมูพิลอดลุยเดชในการดาํรงชีวิตและ และในการประกอบอาชีพ ภมูพิลอดลุยเดชในการดาํรงชีวิตและ

การประกอบอาชีพได ้  - สตรกีลุ่มเป้าหมายไดท้ศันศึกษา การประกอบอาชีพได ้

3.  เพือ่สง่เสรมิใหส้ตรไีดถ้วายความอาลยั ดูงานเกี่ยวกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ 3.  สตรไีดถ้วายความอาลยั

แสดงความจงรกัภกัด ีและสาํนึก พอเพยีง แนวทางตามพระราชดาํร ิ แสดงความจงรกัภกัด ีและสาํนึก

ในพระมหากรุณาธิคณุของพระบาท และไดเ้ขา้ถวายความอาลยัต่อพระบาท ในพระมหากรุณาธิคณุของพระบาท

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช สมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

ที่มตี่อปวงชนชาวไทย  - จดัฝึกอบรมจาํนวน 1 วนั ที่มตี่อปวงชนชาวไทย



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 6 ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล        ผ. 01

ที่ เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสรมิการเทิดทูนสถาบนัหลกัของชาติ และผูท้าํคณุประโยชน์แกบ่า้นเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บัวตัถปุระสงค์โครงการ/กจิกรรม

รายละเอยีดเดมิ

2 โครงการสตรีกบัการสบืสานประเพณี เพือ่สบืสานและเผยแพร่ประเพณี จดักจิกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู ้ 600,000        -  - รอ้ยละ 90 ของผูเ้ขา้ร่วม 1.  สตรีรูจ้กัและเขา้ใจวฒันธรรมทอ้งถิน่ กองส่งเสริมฯ

วฒันธรรมในทอ้งถิน่ วฒันธรรมในทอ้งถิน่ แก่กลุม่สตรี จาํนวน 300 คน โครงการไดร้บัความรู ้ ของตนเอง

และประโยชน์ 2.  สตรีเกดิความภาคภมูใิจมคีวามรกั

ในการฝึกอบรม หวงแหนในประเพณีวฒันธรรม

ของตนเอง

รายละเอยีดที่เปลี่ยนแปลง

โครงการสตรีกบัการสบืสานประเพณี 1.  เพือ่ใหส้ตรไีดแ้ลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ กลุ่มเป้าหมายจาํนวน 158 คน 600,000        -  - รอ้ยละ 90  - สตรีรูจ้กัและเขา้ใจวฒันธรรม กองส่งเสริมฯ

วฒันธรรมในทอ้งถิน่ ประเพณีวฒันธรรมกบัทอ้งถิ่นอืน่ๆ  - สตรไีดเ้รยีนรูแ้ลกเปลี่ยนวฒันธรรม ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ทอ้งถิน่ของตนเอง

และสามารถนํามาปรบัใชใ้นทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่นอืน่ๆ และไดถ้วายความอาลยั ไดร้บัความรูแ้ละประโยชน์  - สตรีเกคิวามภาคภมูใิจ มคีวามรกั

ของตนเอง ไดแ้สดงความจงรกัภกัดแีละสาํนึก ในการฝึกอบรม และหวงแหนในประเพณีวฒันธรรม

2.  เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ ์ ในพระมหากรุณาธิคณุของพระบาท ของตนเอง

ประเพณีวฒันธรรมในทอ้งถิ่น สมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช

ที่มตี่อปวงชนชาวไทยและนอ้มนํา

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและ

แนวทางตามพระราชดาํร ิไปประยุกต์

ใชใ้นการดาํรงชีวิตแล

ะในการประกอบอาชีพ



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 6 ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล        ผ. 01

ที่ เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสรมิการเทิดทูนสถาบนัหลกัของชาติ และผูท้าํคณุประโยชน์แกบ่า้นเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บัวตัถปุระสงค์โครงการ/กจิกรรม

โครงการสตรีกบัการสบืสานประเพณี  - สตรไีดท้ศันศึกษาดูงานเกี่ยวกบั

วฒันธรรมในทอ้งถิน่ ประเพณีวฒันธรรมในทอ้งถิ่นอืน่ๆ

(ต่อ) และไดเ้รยีนรูห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง แนวทางตามพระราชดาํริ

และไดเ้ขา้ถวายความอาลยัต่อพระบาท

สมเด็จพระปรมนทรมหาภมูิพลอดลุยเดช
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