
แบบ ผ.02 
 

~ ๘๔ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาการผลิตภาคเกษตรอุตสาหกรรม การคา และบริการโดยใชนวัตกรรม และภูมิปญญาท่ีสรางสรรค 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 
 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

แผนงานการเกษตร แนวทางท่ี 6.1 การสงเสรมิการเกษตร 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 สงเสริมและสนับสนุน
การทําเกษตรอินทรีย 

เพื่อการฝกอบรมให
เกษตรกรสามารถนําเกษตร
อินทรียมาใชในการ
ประกอบอาชีพ 

จัดการฝกอบรม จํานวน 3 รุนๆ  
ละ  50 คน  

30,000 30,000 
 

 

30,000 30,000 30,000 ประชาชนทํา
เกษตรอินทรีย

มากขึ้น 

ประชาชนหันมาใช
เกษตรอินทรียเพื่อ

เปนการลด
รายจาย 

สํานักปลัด 

2 โครงการสงเสริม 
การปลูกพืชสมุนไพร 

เพื่อเปนแหลงเรียนรู
สมุนไพรและปลูกพืช
สมุนไพรเกินเพื่อสุขภาพ 

สวนสาธิตการปลูกสมุนไพร 
ในตําบลบานหลวง 
 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีแหลงเรียนรูการ
ปลูกพืชสมุนไพร 

ประชาชนไดรูจัก
และเรียนรู

สมุนไพรที่เปน
ประโยชน 

สํานักปลัด 

3 การพัฒนาทาง 
ดานการเกษตร 

เพื่อสงเสริมการทํา
การเกษตรแบบใหมให 
ทันยุคสมัย 

อบรมชาวเกษตรกรใหมีการทํา
การเกษตรแนวใหมเพือ่ใหดํารงชีวิต
อยูไดในเศรษฐกิจปจจุบัน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีการ
พัฒนาทําการ 

เกษตรแบบใหม 

ประชาชนใน
หมูบานสามารถ
ทําการเกษตรได

หลายอยางเพื่อให
ตรงกับความ

ตองการของตลาด 

สํานักปลัด 

รวม 3  โครงการ - - 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 - - - 



แบบ ผ.02 
 

~ ๘๕ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาการผลิตภาคเกษตรอุตสาหกรรม การคา และบริการโดยใชนวัตกรรม และภูมิปญญาท่ีสรางสรรค 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 
 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  แนวทางท่ี 6.2 การสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 

 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 กลุมอาชีพเยบ็ผา  
หมูที่ 3 

เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใหมี
อาชีพเสริม เพิ่มรายไดลด
คาใชจาย สามารถพึ่งพา
ตนเองได 

อบรมอาชีพใหแกกลุมผูสนใจ 
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสใหมีความรูใน
การเย็บผา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - ประชาชนมีอาชพี
เพื่อสรางรายได

กับตนเอง 

กลุมอาชีพมีรายได
เล้ียงตนเองและ
ครอบครัวได 

สํานักปลัด 

2 จัดอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพ
สําหรับผูที่สนใจ 
ในหมูบาน หมูที ่2 

เพื่อสงเสริมอาชีพและ
พัฒนาภาคความรูดาน
อาชีพใหสามารถนําไป
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนหมูที่ 2 ที่สนใจ 
เขารวมโครงการ จาํนวน 50 คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 - - มีประชาชนเขา
รวมอบรมไมนอย
กวารอยละ 80 

ผูเขารวมอบรม
สามารถนําความรู

ไปพัฒนาเปน
อาชีพได 

สํานักปลัด 

3 สงเสริมอาชีพใหแกกลุม
ผูสูงอายุ ผูพกิาร ผูติด
เชื้อเอดส ผูดอยโอกาส 
และสตรี หมูที่ 1 - 6 

เพื่อใหกลุมผูสูงอาย ุผูพิการ 
ผูติดเชื้อเอดส ผูดอยโอกาส
และสตรีมีกิจกรรมรวมกัน
และทําใหมีอาชีพติดตัว 

อบรมอาชีพใหแกกลุม ผูสูงอาย ุ 
ผูพิการ ผูดอยโอกาส  
ผูติดเชื้อเอดสและสตรี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผลิตภัณฑชุมชน
ไดรับการพัฒนา
สงผลใหชุมชนอื่น

ไดรูจัก 

มีผลิตภัณฑชุมชน
หลากหลาย

รูปแบบ 

สํานักปลัด 



แบบ ผ.02 
 

~ ๘๖ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาการผลิตภาคเกษตรอุตสาหกรรม การคา และบริการโดยใชนวัตกรรม และภูมิปญญาท่ีสรางสรรค 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 
 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  แนวทางท่ี 6.2 การสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 

 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

4 สงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชน
ในตําบล 

เพื่อใหประชาชนในหมูบาน
ใชชีวิตความเปนอยูตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

จํานวนผูเขารวมโครงการ 
จํานวน 80 คน 

50,000 - - - - กลุมผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูติดเชื้อ

เอดส 
ผูดอยโอกาสมี
กิจกรรมรวมกัน 

กลุมผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูติดเชื้อ

เอดส 
ผูดอยโอกาสมี
รายไดเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

5 สนับสนุนสงเสริม 
ศูนยเรียนรู 

เพื่อใหมีศูนยการเรียนรู 
แกประชาชนทัว่ไปไดมา
ศึกษาเรียนรูและนําไปใชให
เกิดประโยชนแกตนเอง 
และชุมชน 

ใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ 
เพื่อใหศูนยเรียนรูชุมชนไดคงอยู
ตอไป เชน สนับสนุนครุภัณฑ ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีแหลง
ศึกษาเรียนรู

เพิ่มเติม 

ประชาชนทั่วไปได
เรียนรู เพื่อนําไป
ประยุกตใชกับ

ตนเองและชุมชน 

สํานักปลัด 

6 โครงการฝกทักษะ
วิชาชีพและสงเสริม
อาชีพ หมูที่ 3 

เพื่อสงเสริมอาชีพและ
พัฒนาความรูดานอาชีพให
สามารถนําไปประกอบ
อาชีพได 

ประชาชนหมูที่ 3 
และผูที่สนใจเขารวมโครงการ  
จํานวน 50 คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 - - มีประชาชนเขา
รวมอบรมไมนอย
กวารอยละ 80 

ผูเขารวมอบรม
สามารถนําความรู

ไปพัฒนาเปน
อาชีพได 

สํานักปลัด 
 

 
 
 



แบบ ผ.02 
 

~ ๘๗ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาการผลิตภาคเกษตรอุตสาหกรรม การคา และบริการโดยใชนวัตกรรม และภูมิปญญาท่ีสรางสรรค 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 
 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  แนวทางท่ี 6.2 การสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 

 

 

 

-  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

7 จัดซ้ือเคร่ืองตีเสนใย 
จากผักตบชวา  
ตําบลบานหลวง 
 

สามารถแยกเสนใยและเนื้อ
ผักตบชวาออกจากกันได 
เพื่อนํา เสนใยไปทํา ส่ิงทอ 
และเนื้อของผักตบชวาไป 

จํานวน 2 เคร่ือง  
เคร่ืองละ 40,000 บาท  
ตําบลบานหลวง 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 80,000 - - ประชาชนมี
เคร่ืองจักรในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนทั่วไปได
เรียนรู เพื่อนําไป
ประยุกตใชกับ

ตนเองและชุมชน 

สํานักปลัด 

รวม 7  โครงการ - -  ๓๘00,000 ๓๓๐,000 280,000 ๕0,000 ๕0,000 - - - 


