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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตมู 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.  ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ในเขตจังหวัดที่ 1.   เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี และ 3 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม 
     ๒. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 

๒.๑  แผนงาน   การเกษตร  
  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอบรม
กลุ่มอาชีพ  
(การผลติเมล็ด
พันธ์ข้าวชุมชน) 

เพื่ออบรมส่งเสรมิกลุ่ม
อาชีพในการผลิตเมลด็
พันธุ์ข้าวชุมชน 

อบรมส่งเสรมิและทัศนะ
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
ของกลุ่มอาชีพภายใน
ต าบลโคกตูม 

20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้า
อบรม 
เชิงคุณภาพ 
- เมล็ดพันธ์ข้าวที่
มีคุณภาพ 
เชิงประโยชน์ 
 - ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได ้

มีเมล็ดพันธ์ุข้าว
ชุมชนที่มีคุณภาพ
และเพิ่มรายได้ให้แก่
ชุมชน  

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

แบบ ผ 01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการส ารวจ
ข้อมูลเกษตร
รายครัวเรือน 

เพื่อให้รู้ข้อมูลดา้น
การเกษตรราย
ครัวเรือน 

หมู่ที่ 1 - 10 15,000 15,000 15,000 15,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนครัวเรือน
ที่ท าการเกษตร
เชิงคุณภาพ 
- ข้อมูลด้าน
การเกษตรราย
ครัวเรือน 
เชิงประโยชน์ 
- วางแผนพัฒนา 
วเคราะห/์ตดิตาม
ประเมินผล 

มีข้อมูลด้าน
การเกษตรราย
ครัวเรือน  

กองส่งเสริม
การเกษตร 

3 โครงการจดัท า
แผนพัฒนา
การเกษตรระดับ
ต าบล 

เพ่อเป็นการประชาคม
จัดท าแผนพัฒนา
การเกษตรระดับต าบล 

หมู่ที่ 1 - 10 15,000 15,000 15,000 15,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชาคม 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัท า
แผน 
เชิงประโยชน์ 
- มีแผนงานตรง
ความต้องการของ
ประชาชน 

1. มีแผนงาน 
โครงการตามความ
ต้องการของ
ประชาชน 
2.สามารถใช้
แผนพัฒนาเป็น
แนวทางในการ
จัดท าแผนข้อบังคับ
งบประมาณ  

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
เกษตรกร 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มเกษตรกรโดย
มีการแลกเปลีย่น
เรียนรูร้่วมกัน 

อบรม/ศึกษาดูงานกลุ่ม
อาชีพทางการเกษตรที่
ประสบความส าเรจ็ 

50,000 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชาคม 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัท า
แผน 
เชิงประโยชน์ 
- มีแผนงานตรง
ความต้องการของ
ประชาชน 

 ได้รับการส่งเสรมิ
พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

5 โครงการฝึกอบรม
อาชีพ (การผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ) 

1.เพื่อพัฒนากลุ่ม
อาชีพในการท าปุ๋ย
หมักชีวภาพ 
2.เพือส่งเสรมิ
ประชาชนท าน  าหมัก
ชีวภาพ 

อบรมส่งเสรมิการท าปุ๋ย
หมัก – น  าชีวภาพภายใน
ต าบลโคกตูม 

20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้า
อบรม 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาความรู ้
เชิงประโยชน์ 
- ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได ้

 ได้รับการส่งเสรมิ
พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงปลูกพืชอายุ
สั นหลังฤดูกาล
เก็บเกี่ยว  

เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน
และฟื้นฟูสภาพดินให้
ดีขึ น เพื่อลดการเผา
ตอชังข้าว 

ฝึกอบรมอาชีพปลูกพืช
อายุสั นหลังฤดูกาลเก็บ
เกี่ยวภายในต าบลโคก
ตูม 

20,000 20,000 20,000.- 20,000.- เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชาคม 
เชิงคุณภาพ 
- ดินมีสภาพ 
เชิงประโยชน์ 
- เกษตรกรมรีายได้
เพิ่มขึ น 

มีการปรับปรุงบ ารุง
ดินและฟื้นฟูสภาพ
ดินให้ดีขึ น เพื่อลด
การเผาตอชังข้าว 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

7 โครงการยุว
เกษตร  

เพื่อรับบริการความรู้
วิชาการเกษตร
และเคหกิจเกษตร 

1.เด็กและเยาวชน 
อายุ 10 – 25  ปี ท่ี
สนใจเกษตรระดับ
หมู่บ้าน  
2.ประชาชนท่ัวไปใน
ต าบลโคกตูม 

24,800 24,800 24,800 24,800 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชาคม 
เชิงคุณภาพ 
- ได้รับความรู้วิชาการ
เกษตรและเคหกิจ
เกษตร 
เชิงประโยชน์ 
- มีใจในคุณค่าของ
การเกษตรและยอมรับ
อาชีพเกษตรกรรมเป็น
อาชีพท่ีมีเกรียรตยิศ มี
ความส าคญัต่อด ารง
ชีพและเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

1.รู้จักการท างาน
เป็นหมู่คณะส่งเสริม
การปกครองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย โดย
อาศัยข้อบังคับและ
วิธีการด าเนินงานยุว
เกษตรเป็นแนว
ทางการฝึกหัด 
2.เด็กและเยาวชน
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับ
การท าเกษตร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการอบรม
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การเกษตร 

เพื่อประชาสมัพันธ์
กิจกรรมและ
ผลิตภณัฑ์กลุม่อาชีพ
ทางการเกษตร
และเคหกิจเกษตร 

ฝึกอบรมให้ความรู้
เกษตรดา้น
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การเกษตร ภายใน
ต าบลโคกตูม 

20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้อบรม 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ความรู ้
เชิงประโยชน์ 
- ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได ้

เกษตรมีความรูด้้าน
คอมพิวเตอร์การ
เพื่อการเกษตรมาก
ขึ น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

9 โครงการฝึกอบรม
การป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืช 

เพื่อให้ความรู้ในการ
ป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืช 

เกษตรกรทั ง 10 
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนศัตรูพืชลดลง 
-จ านวนผลผลติ
เพิ่มขึ น 
เชิงคุณภาพ 
- ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้
เชิงประโยชน์ 
- เกษตรมีรายได้
เพิ่มขึ น 

ประชาชนและชุมชน
สามารถพี่งพา
ตนเองได้ มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการส่งเสริม
การเกษตรตาม
แนวทางทฤษฎีใหม่ 

เพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเอง
โดยอาศัยปจัจัยภายใน
ภาคการผลติของตน 

ครัวเรือนท่ีประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมทั ง 
๑๐ หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้ารับการอบรม 
เชิงคุณภาพ 
- ชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองได ้
เชิงประโยชน์ 
 - ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได ้

ประชาชนและชุมชน
สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

กองส่งเสริม
การเกษตร 

11 โครงการส่งเสริม
การปลูกผักปลอด
สารพิษ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายไดจ้าก
การปลูกผัก 

ประชาชนท่ีสนใจการ
ปลูกผักทั ง ๑๐ 
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้ารับการอบรม 
เชิงคุณภาพ 
- ได้รับความรู้วิชาการ
เกษตร 
เชิงประโยชน์ 
 - ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได ้

ประชาชนและชุมชน
สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

กองส่งเสริม
การเกษตร 

12 จัดตั งศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจ าต าบล 
โคกตูม 

1.เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดเก็บข้อมลู
ส่วนส่งเสริม
การเกษตร และข้อมลู
อื่นๆ 
2.ศูนย์ถ่ายถอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตร 

การจัดตั งศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจ าต าบลโคก
ตูม เช่น เป็นค่าจดัซื อ
คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค
และเครื่องพริ นเตอร ์

40,000 40,000 40,000 40,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตร 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ความรู ้

มีเครื่องมือในการ
จัดเก็บข้อมลูส่วน
ส่งเสริมการเกษตร 
และข้อมลูอื่นๆ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการตรวจ
วิเคราะหด์ิน 

เพื่ออบรมส่งเสรมิ
เกษตรกรในการ
วิเคราะหด์ินในพื นท่ี
เพื่อใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตร 

เกษตรกรภายในต าบล
โคกตูม 

20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าอบรม 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ความรู ้
เชิงประโยชน์ 
- ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได ้

ประชาชนและชุมชน
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้และดินอยู่
ในสภาพที่ด ี

กองส่งเสริม
การเกษตร 

รวม 13  โครงการ - - 304,800 304,800 304,800 304,800 - -  

 
 


