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รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลพนมไพร   อ าเภอพนมไพร   จังหวัดร้อยเอ็ด    
                                                               

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   1   พัฒนาคุณภาพการผลิตภาคการเกษตร ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   4.1  แนวทางการส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
         4.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วดั(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ฝึกอบรมอาชีพให้แก่

ประชาชน  
          

 1.1 โครงการ ฝึกอบรม
อาชีพต่างๆ  ให้แก่
ประชาชน หมู่ที ่1-6 ในเขต
เทศบาลต าบลพนมไพร 

-เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริม  มี
รายได ้
 

-จัดฝึกอบรมอาชีพต่างๆ  
ให้แก่ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล    

120,000 
(อปท.) 

120,000 
(อปท.) 

120,000 
(อปท.) 

120,000 
(อปท.) 

120,000 
(อปท.) 

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ
ฝึกอบรมอาชพีที่เทศบาล
ด าเนินการ 

-ประชากรวัยท างาน
ว่างงาน ลดลง  

ส านักปลัด ฯ 

 1.2 โครงการฝึกอบรมการ
แปรรูปสินค้าการเกษตร
ให้แก่ประชนชน หมู่ที่ 1-6 
ในเขตเทศบาลต าบลพนม
ไพร 

-เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริม  มี
รายได ้
 

-จัดฝึกอบรมการแปรรูป
สินค้าการเกษตรชนิด
ต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
ให้แก่ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล    

120,000 
(อปท.) 

120,000 
(อปท.) 

120,000 
(อปท.) 

120,000 
(อปท.) 

120,000 
(อปท.) 

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ
ฝึกอบรมการรูปสินค้า
การเกษตรที่เทศบาล
ด าเนินการ 

-ประชากรวัยท างาน
ว่างงาน ลดลง  

ส านักปลัด ฯ 

2. ฝึกอบรมแนวทางการเพิ่ม
รายได้ของประชาชน 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้ เพิ่มขึ้น 

-ช่วยเหลอืประชาชนตาม
อ านาจหน้าที ่

100,000 
(อปท.) 

100,000 
(อปท.) 

100,000 
(อปท.) 

100,000 
(อปท.) 

100,000 
(อปท.) 

จ านวนประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการที่เทศบาลด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที ่

-ประชากรวัยท างาน
ว่างงาน ลดลง 

ส านักปลัด ฯ 

3.  โครงการส่งเสริมการจัดตั้ง
กลุ่มออมทรัพยป์ระจ า
หมู่บ้าน 

-เพื่อให้ประชาชน
รู้จักออมเงินไว้ใช้
ยามฉกุเฉิน 

-ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลพนมไพร 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

จ านวนประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม
ออมทรัพย์ประจ าหมูบ่้าน 

-ประชาชนมีเงินเก็บ
ไว้ใช้ยามฉุกเฉินรอ้ย
ละ80 

ส านักปลัดฯ 

4. จัดตลาดนัดสินค้าชุมชน -เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้ เพิ่มขึ้น 

-จัดตลาดนัดสินค้าชุมชน    
ปีละ 1  ครั้ง 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

จ านวนผู้ประกอบการค้าที่เข้า
ร่วมโครงการจัดตลาดนัดสินค้า
ชุมชน 

-ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอต่อการด ารง
ชีพ  ผ่านเกณฑ์ จปฐ.  

ส านักปลัดฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
2. โครงการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม

อาชีพภายในเขตเทศบาลต าบล
พนมไพร 

-ประชาชนมีอาชีพ
เสริมมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

-มีกลุ่มอาชพีเพิ่มขึ้น, 
ประชาชนมีรายได้เสริม,อัตรา
ว่างงานลดลง 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

จ านวนกลุ่มอาชีพที่
เพิ่มขึ้นภายในเขตเทศบาล 

-กลุ่มสามารถบริหารจัดการ
ภายในกลุ่มได้และพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน
เป็นที่ต้องการของตลาด 

ส านักปลัดฯ 

4.2  แนวทางการสนับสนนุส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
     4.2.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งชมุชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วดั(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1.  โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผ้า
ไหมหมู่ท่ี 1-6 ในเขตเทศบาล
ต าบลพนมไพร 

-เพื่อให้กลุ่มทอผ้าไหมมีทุน
หมุนเวียน และพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานเป็นท่ี
ต้องการของตลาด 

-เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
เสริม        มีรายได้เสริม 
และสามารถบริหาร
จัดการภายในกลุ่มตัวเอง 

40,000 
(อปท.) 

40,000 
(อปท.) 

40,000 
(อปท.) 

40,000 
(อปท.) 

40,000 
(อปท.) 

จ านวนประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มทอผ้า 

- ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
และมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด
ฯ 

2.  โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
นวดแผนไทย 

-เพื่อให้กลุ่มนวดแผนไทยมีทุน
หมุนเวียนและพัฒนาคุณภาพ
ด้านการบริการให้ได้มาตรฐาน 

-กลุ่มสามารถพัฒนาการ
ให้บริการและบริหาร
จัดการภายในกลุ่มให้คง
อยู่ได ้

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

จ านวนประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกลุ่มอาชีพแผนไทย
ท่ีเทศบาลด าเนิน
โครงการ 

-กลุ่มสามารถ
บริหารจัดการ
ภายในกลุ่มได้
และพัฒนา
คุณภาพการ
บริการได้
มาตรฐาน 

ส านักปลัด
ฯ 

3. โครงการส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่ม
อาชีพสตรี 

- เพื่อให้สตรีในเขตเทศบาลมี
อาชีพเสริม 

-สตรีท่ีว่างงานในเขต
เทศบาล 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

จ านวนสตรีที่เข้าร่วม
กลุ่มอาชีพท่ีเทศบาล
ด าเนินการจัดต้ัง 

-มีรายได้เพิ่มขึ้น
ภายใน
ครอบครัว/แบ่ง
เบาภาระผู้น า
ครอบครัว 

ส านักปลัด
ฯ 

4. โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ – ชีวภาพ  เทศบาล
ต าบลพนมไพร 

-เพื่อลดต้นทุนการปลูกพืชตาม
ฤดูกาลของเกษตรกร 

-ประชาชนและเกษตรกร
ภายในเขตเทศบาล 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

จ านวนประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

-ต้นทุนในการ
ปลูกพืชตาม
ฤดูกาลลดลง 

ส านักปลัด
ฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วดั(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

5. โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม
ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

-ประชาชนมีอาชีพเสริมมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 
 

-จัดฝึกอบรมอาชีพท่ีมีมา
แต่ดั้งเดิม  ให้แก่
ประชาชนภายในเขต
เทศบาล    

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

จ านวนประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัด
ฯ 

6. โครงการส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนเกษตรกรรม
ทางเลือกของเกษตรกร 

-เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้
พื้นท่ีในการเกษตรได้อย่าง
คุ้มค่า 

-เกษตรกรภายในเขต
เทศบาลต าบลพนมไพร 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัด
ฯ 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร 

-เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้
พื้นท่ีในการเกษตรได้อย่าง
คุ้มค่า 

-เกษตรกรภายในเขต
เทศบาลต าบลพนมไพร 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัด
ฯ 
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4.3  แนวทางการส่งเสริมเกษตรและปศุสัตว ์
    4.3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1.  โครงการกลุ่มผู้ปลูกข้าว
ปลอดสารพิษ 

-เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
มีแหล่งอาหารท่ีปลอดภัย 

--ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลพนมไพร  

20,000 
(อปท) 

20,000 
(อปท) 

20,000 
(อปท) 

20,000 
(อปท) 

20,000 
(อปท) 

จ านวนประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการกลุ่มผู้ปลูก
ข้าวปลอดสารพิษ 

ประชาชนได้บริโภค
ข้าวท่ีมีคุณภาพดี
ปลอดสารเคมี 

 ส านักปลัด ฯ 

2.  โครงการจัดต้ังศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษา
การท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

--ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลพนมไพร  

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

จ านวนศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจท่ีเทศบาล
ด าเนินการจัดต้ัง 

--ประชากรมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี,มี
รายได้เพ่ิมขึ้น,
มลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อมลดลง  
 

ส านักปลัด 
ฯ 

3. โครงการส่งเสริมการท า
ปุ๋ยชีวภาพ 

-ลดต้นทุนการผลิตภาค
เกษตรและแก้ไขปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อม 
 

-ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลพนมไพร 
 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

จ านวนประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริม
การท าปุ๋ยชีวภาพ 

-ประชาชนผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ใช้ได้เอง
และมีรายได้เสริม
จากการจ าหน่ายปุ๋ย 
 

ส านักปลัด 
ฯ 

4. โครงการจัดต้ังโรงผลิตปุ๋ย
หมักชีวภาพ  

-ลดต้นทุนการผลิตภาค
เกษตรและแก้ไขปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อม 

-ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลพนมไพร 
 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

จ านวนโรงผลิตปุ๋ยหมัก
ชีวภาพท่ีเทศบาล
ด าเนินการจัดต้ัง 
 

-ประชาชนผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ใช้ได้เอง
และมีรายได้เสริม
จากการจ าหน่ายปุ๋ย 
 

ส านักปลัด 
ฯ 
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