
2 : สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง

3 : สร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนและผู้สูงอายุใหม้ีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

2 : การพฒันาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทนุ พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว

2.2 แผนงานการเกษตร
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั

2. ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสรมิเศรษฐกิจยั่งยืน



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการส ารวจช่วยเหลือ

ปอ้งกันก าจัดศัตรูพชื

 - เพื่อปอ้งกันก าจัด

ศัตรูพชืและเพิ่มผลผลิต

สินค้าเกษตร

 - ปอ้งกันก าจัดแมลง

ศัตรูพชื เช่น การ

ปอ้งกันก าจัดแมลง

ศัตรูมะพร้าว (หนอน

หวัด า) การปอ้งกัน

ก าจัดโรครากเน่าโคน

เน่า (ส้มโอและ

มะพร้าว) การปอ้งกัน

ก าจัดกระรอกท าลาย

พชืผลทางการเกษตร

ในพื้นที่เขตเทศบาล 

และกิจกรรมอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

      30,000       10,000       10,000       10,000       10,000  - อัตราความ

เสียหายของพื้นที่

การเกษตรจากโรค 

แมลงศัตรู และ

ศัตรูพชืต่างๆ ลดลง 

 - เกษตรกรมีรายได้

เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

(งานพฒันา

ชุมชน)

2 โครงการส ารวจข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับการเกษตร

 - เพื่อเปน็ข้อมูลในการ

พฒันาด้านการเกษตร

 - ส ารวจข้อมูล

การเกษตร

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  - การส ารวจข้อมูล

การเกษตรที่

ครบถ้วน

 - การวาง

แผนพฒันาด้าน

การเกษตรเปน็ไป

อย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

(งานพฒันา

ชุมชน)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

3 โครงการจัดท าแผนพฒันา

การเกษตร

 - เพื่อเปน็แนวทางใน

การด าเนินงานพฒันา

ด้านการเกษตร

 - จัดท าแผนพฒันา

การเกษตร

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  - การจัดท าและ

ปรับปรุง

แผนพฒันา

การเกษตร

 - การวาง

แผนพฒันาด้าน

การเกษตรเปน็ไป

อย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

(งานพฒันา

ชุมชน)

4 โครงการบริการข้อมูลและ

เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

ด้านการเกษตร

 - เพื่อเผยแพร่ความรู้

และวชิาการด้าน

การเกษตร

 - บริการข้อมูลและ

เผยแพร่

ประชาสัมพนัธด้์าน

การเกษตร

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  - เกษตรกรได้รับ

ประโยชน์ร้อยละ 80

 - การวาง

แผนพฒันาด้าน

การเกษตรเปน็ไป

อย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

(งานพฒันา

ชุมชน)

5 โครงการส่งเสริมพฒันา

ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นด้าน

การเกษตร

 - เพื่อรวบรวม 

ถ่ายทอดและต่อยอดภมูิ

ปญัญาด้านการเกษตร

 - จัดกิจกรรมรวบรวม

 ถ่ายทอดและต่อยอด

ภมูิปญัญาด้าน

การเกษตร

 - ส่งเสริมการใช้ภมูิ

ปญัญาในการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  - เกษตรกรได้รับ

ประโยชน์ร้อยละ 80

 - ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

ด้านการเกษตร

ได้รับการเผยแพร่

สืบสาน

ส านักปลัด

(งานพฒันา

ชุมชน)

6 โครงการส่งเสริมการ

รวมกลุ่มและพฒันากลุ่ม

 - เพื่อใหก้ลุ่มอาชีพต่างๆ

 มีความเข้มแข็ง

จัดกิจกรรมอบรม

ส่งเสริมความรู้การ

รวมกลุ่มและพฒันา

กลุ่ม

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  - กลุ่มอาชีพต่างๆ 

ได้รับประโยชน์ร้อย

ละ 80

 - กลุ่มอาชีพมีความ

เข้มแข็ง

ส านักปลัด

(งานพฒันา

ชุมชน)

รวม 6 โครงการ       80,000       60,000       60,000       60,000       60,000

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
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