
3. ภายใต้ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปญัหาความยากจน

3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิอาชีพหลักและอาชีพเสรมิ

หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนกลุ่มจักสาน หมู่ที1่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนวสิาหกิจชุมชน หมู่ที่ 1 ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

บา้นแม่อ้อใน กลุ่มจักสาน หมู่ที่ 1 บา้นแม่อ้อใน บา้นแม่อ้อใน  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

  3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  

  4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณรวม 5,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

2 อุดหนุนกลุ่มเย็บผ้าอุตสาห เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนวสิาหกิจชุมชน หมู่ที่ 8 ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

กรรม หมู่ที่ 8 บา้นดงชัย กลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรม หมู่ที่ 8 บา้น บา้นดงชัย  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

ดงชัย   3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  

  4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณรวม 5,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

3 อุดหนุนกลุ่มปุ๋ยอัดเม็ด เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนวสิาหกิจชุมชน หมู่ที่ 13 ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

หมู่ที่ 13 บา้นสันปา่เมา กลุ่มปุ๋ยอัดเม็ด หมู่ที่ 13 บา้นสันปา่เมา บา้นสันปา่เมา  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

   3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  

  4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณรวม 5,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2557
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2556



หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 อุดหนุนกลุ่มทอเส่ือกก เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนวสิาหกิจชุมชน หมู่ที่ 14 ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

หมู่ที่ 14 บา้นแม่แก้วรุ่ง กลุ่มทอเส่ือกก หมู่ที่ 14 บา้นแม่แก้วรุ่ง บา้นแม่แก้วรุ่ง  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

เรือง เรือง เรือง  3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  

  4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณรวม 5,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

5 อุดหนุนกลุ่มทอผ้าสตรี เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนวสิาหกิจชุมชน หมู่ที่ 15 ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

หมู่ที่ 15 บา้นแม่อ้อสันติ กลุ่มทอผ้าสตรี หมู่ที่ 15 บา้นแม่อ้อสันติ บา้นแม่อ้อสันติ  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

    3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  

  4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณรวม 5,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

6 อุดหนุนกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนวสิาหกิจชุมชน หมู่ที่ 17 ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

หมู่ที่ 17บา้นแม่แก้วพฒันากลุ่มปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 17 บา้นแม่แก้วพฒั บา้นแม่แก้ว  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 นา พฒันา  3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  

  4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณรวม 5,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

7 อุดหนุนกลุ่มปพรมเช็ดเทา้ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนวสิาหกิจชุมชน หมู่ที่ 18 ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

หมู่ที่ 18 บา้นทรายทอง กลุ่มพรมเช็ดเทา้ หมู่ที่ 18 บา้นทรายทอง บา้นทรายทอง  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

   3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  

  4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณรวม 5,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557



หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 อุดหนุนกลุ่มโรงสีข้าวชุมชนเพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนวสิาหกิจชุมชน หมู่ที่ 16 ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

หมู่ที่ 16 บา้นแม่อ้อ กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ 16 บา้นแม่อ้อ บา้นแม่อ้อ  2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

    3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  

  4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณรวม 5,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิการท าการเกษตรชีวภาพเกษตรแบบทฤษฎใีหม่โดยยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครการอบรมการกรีดยาง เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการอบรมโครงการ อบต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

พารา การปลูกและการดูแลกรีดยางพารา การปลูกและการดุแลรักษา   2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

รักษาสวนยางพารา ยางพารา เพิ่มทกัษะฝีมือ ความช านาญ   3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ  

ในการกรีดยางพารา  4.  ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณรวม 10,000.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

2 โครงการส่งเสริมการปลูก เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการอบรมโครงการ ต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

พชืทางเลือก ส่งเสริมการปลูกพชืทางเลือก ที่ดินเกษตรกร  2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

  ที่เข้าร่วมโครง  3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ  

 การ  4.  ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณรวม 30,000.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

พ.ศ. 2557

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน
พ.ศ. 2556



หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการบา้นนี้มีรักปลูกผัก เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการอบรมโครงการ ต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

กินเอง บา้นนี้มีรักปลูกผักกินเอง ที่ดินเกษตรกร  2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

  ที่เข้าร่วมโครง  3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ  

 การ  4.  ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณรวม 20,000.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิสนุบสนุนการพัฒนากลุ่มออมทรพัย์และกองทนุต่างๆ

หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมการจัดต้ัง เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการส่งเสริม อบต.แม่อ้อ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

กลุ่มในรูปแบบ สหกรณ์ การจัดต้ังกลุ่มต่างๆ ในรูปแบบสหกรณ์   2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

 เช่น กลุ่มสหกรณ์ผู้ท านา สหกรณ์ผู้เล้ียง   3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ  

สัตว ์ตามปรัชญาเศษรฐกิจพอเพยีงของ   4.  ส่งมอบและตรวจรับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 5.  การเบกิจ่ายเงิน

งบประมาณ 40,000 บาท

2 สมทบกองทนุสวสัดิการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าสมทบกองทนุสวสัดิการ ที่ท าการกองทนุ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

ชุมชนต าบลแม่อ้อ ชุมชนต าบลแม่อ้อส่งเสริมใหป้ระชาชน สวสัดิการชุมชน  2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

 มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ หมู่ที่ 8 บา้นดง  3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ  

โดยสมทบงบประมาณกองทนุ 1 ส่วน ชัย  4.  ส่งมอบและตรวจรับ

อปท.สมทบ 1 ส่วน รัฐบาลสมทบ 1 ส่วน 5.  การเบกิจ่ายเงิน

งบประมาณ 230,000 บาท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน



3.4 แนวทางการพัฒนาผลิตภณัฑ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือยกระดับใหไ้ด้มาตรฐานสินค้า OTOP

หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่ม เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการเพิ่มศักยภาพ ที่ท าการกองทนุ ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

อาชีพ กลุ่มอาชีพ เช่นการเสริมสร้างความเข้ม สวสัดิการชุมชน  2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

 แข็งของกลุ่มอาชีพ การบริหารการตลาด หมู่ที่ 8 บา้นดง  3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ  

การเงินและบญัชี การออกแบบ การแปร ชัย  4.  ส่งมอบและตรวจรับ

รูปผลิตภณัฑ์ และการใหค้วามรู้ฯ 5.  การเบกิจ่ายเงิน

งบประมาณ 125,000 บาท

3.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิการแก้ไขปญัหาความยากจนตามนโยบายรฐับาล

หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน












