
               

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  

องค์การบริหารกองต าบลยางตลาด   อ าเภอยางตลาด  จงัหวัดกาฬสินธุ์  
*******************************************************************************  

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาคน  สงัคม  เศรษฐกิจ  และสิง่แวดลอ้ม  
  -   ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๔   การพัฒนาเศรษฐกิจและการทอ่งเทีย่ว 

๔. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ  การเกษตร  และการทอ่งเทีย่ว  
๔.๑  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมอาชีพ  กลุม่อาชีพ  และผลติภัณฑ์  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๐๒ โครงการสนับสนุน             
กลุ่มอาชีพทอเส่ือ               
หมูท่ี่ ๕ 
 

เพือ่สนับสนุนเงินทุน               
ให้ประชากรภายใน
หมูบ่้านได้มรีายได้เพิม่
มากขึ้น 

กลุ่มอาชีพทอเส่ือ
หมูท่ี่ ๕                
จ านวน  ๑๕  คน 

 
 
 

 ๓๐,๐๐๐   
 

 

ประชากรมรีายได้
เพิม่ขึ้น ร้อยละ ๖๐  

กลุ่มอาชีพ             
มคีวามเข้มแข็ง         
และมรีายได้
เพิม่ขึ้น  

 
กองสวสัดิการ
สังคม 

๓๐๓ โครงการสนับสนุน             
กลุ่มอาชีพทอเส่ือ               
หมูท่ี่ ๗ 
 
 

เพือ่สนับสนุนเงินทุน               
ให้ประชากรภายใน
หมูบ่้านได้มรีายได้เพิม่
มากขึ้น   
               

กลุ่มอาชีพทอเส่ือ
หมูท่ี่ ๗                
จ านวน  ๑๕  คน 

 
๒๐,๐๐๐  

 

   
 

 

ประชากรมรีายได้
เพิม่ขึ้น ร้อยละ ๖๐  

กลุ่มอาชีพ             
มคีวามเข้มแข็ง         
และมรีายได้
เพิม่ขึ้น  

 
กองสวสัดิการ
สังคม 

 

แบบ ผ.๐๑  



                     
๔. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ  การเกษตร  และการทอ่งเทีย่ว  

๔.๑  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมอาชีพ  กลุม่อาชีพ  และผลติภัณฑ์  
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๐๔ โครงการสนับสนุน             
กลุ่มอาชีพท าขนม         
นางเล็บ/ขนมไทย/ขนม
ทองมว้น 
หมูท่ี่ ๗ 
 

เพือ่สนับสนุนเงินทุน               
ให้ประชากรภายใน
หมูบ่้านได้มรีายได้เพิม่
มากขึ้น   
               

กลุ่มอาชีพ         
ท าขนม หมูท่ี่ ๗                
จ านวน  ๒๕  คน 

 
 
 

  
 
๓๐,๐๐๐  

 
 

 

ประชากร                       
มรีายได้เพิม่ขึ้น            
ร้อยละ ๖๐  

กลุ่มอาชีพ             
มคีวามเข้มแข็ง         
และมรีายได้
เพิม่ขึ้น  

 
กองสวสัดิการ
สังคม 

๓๐๕ โครงการสนับสนุน                  
กลุ่มอาชีพเล้ียงโค                         
หมูท่ี่ ๑๑  
 

เพือ่สนับสนุน            
งบประมาณให้กบักลุ่ม
อาชีพเล้ียงโค  

กลุ่มอาชีพ           
เล้ียงโค              
๒๕ ครัวเรือน          
หมูท่ี่  ๑๑   

๓๐๐,๐๐๐  
 
 

   
 

 

ประชากรในหมูบ่้าน
มรีายได้เพิม่ขึ้น                     
ร้อยละ  ๖๐ 

กลุ่มอาชีพมคีวาม
เข้มแข็งและมี
รายได้เพิม่ขึ้น  

 
กองสวสัดิการ
สังคม 
 
 

๓๐๖ โครงการสนับสนุน             
กลุ่มอาชีพทอเส่ือ  
หมูท่ี่ ๑๑  
 

เพือ่สนับสนุนเงินทุน               
ให้ประชากรภายใน
หมูบ่้านได้มรีายได้เพิม่
มากขึ้น   
               

กลุ่มอาชีพทอเส่ือ 
หมูท่ี่ ๑๑        
จ านวน ๒๕ 
ครัวเรือน  

๓๐,๐๐๐     ประชากร                       
มรีายได้เพิม่ขึ้น            
ร้อยละ ๖๐  

กลุ่มอาชีพ             
มคีวามเข้มแข็ง         
และมรีายได้
เพิม่ขึ้น  

 
กองสวสัดิการ
สังคม 

 
                     
 



๔. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ  การเกษตร  และการทอ่งเทีย่ว  
๔.๑  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมอาชีพ  กลุม่อาชีพ  และผลติภัณฑ์  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๐๗ โครงการสนับสนุน             
กลุ่มอาชีพเล้ียงจิ้งหรีด  
หมูท่ี่ ๑๓  
 

เพือ่สนับสนุนเงินทุน               
ให้ประชากรภายใน
หมูบ่้านได้มรีายได้เพิม่
มากขึ้น   
               

สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพเล้ียง
จิ้งหรีด  
จ านวน ๒๐    
ครัวเรือน  
หมูท่ี่ ๑๓  
 

๓๐,๐๐๐     ประชากรภายใน
หมูบ่้านมรีายได้
เพิม่ขึ้นร้อยละ ๕๐ 

กลุ่มอาชีพ             
มคีวามเข้มแข็ง         
และมรีายได้
เพิม่ขึ้น  

 
กองสวสัดิการ
สังคม 

๓๐๘ โครงการสนับสนุน             
กลุ่มอาชีพทอเส่ือ  
หมูท่ี่ ๑๓  
 

เพือ่สนับสนุนเงินทุน               
ให้ประชากรภายใน
หมูบ่้านได้มรีายได้เพิม่
มากขึ้น   
               

สนับสนุน                 
กลุ่มทอเส่ือ           
จ านวน ๒๕ 
ครัวเรือน             
หมูท่ี่ ๑๓  
 

  ๓๐,๐๐๐   ประชากรภายใน
หมูบ่้านมรีายได้
เพิม่ขึ้นร้อยละ ๕๐ 

กลุ่มอาชีพ             
มคีวามเข้มแข็ง         
และมรีายได้
เพิม่ขึ้น  

 
กองสวสัดิการ
สังคม 

๓๐๙ โครงการอดุหนุน           
กลุ่มอาชีพจักสาน 
กระเป๋า ตะกร้าฯลฯ               
หมูท่ี่ ๑๓  

เพือ่สนับสนุนเงินทุน               
ให้ประชากรภายใน
หมูบ่้านได้มรีายได้เพิม่
มากขึ้น   
               

สนับสนุน                   
กลุ่มจักสาน               
จ านวน ๒๐ 
ครัวเรือน              
หมูท่ี่ ๑๓  
 

   ๓๐,๐๐๐  ประชากรภายใน
หมูบ่้านมรีายได้
เพิม่ขึ้นร้อยละ ๕๐ 

กลุ่มอาชีพ             
มคีวามเข้มแข็ง         
และมรีายได้
เพิม่ขึ้น  

 
กองสวสัดิการ
สังคม 

             



 
๔. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ  การเกษตร  และการทอ่งเทีย่ว  

๔.๑  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมอาชีพ  กลุม่อาชีพ  และผลติภัณฑ์  
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๑๐ โครงการสนับสนุน              
ร้านค้าชุมชน 
หมูท่ี่ ๑๓  

เพือ่ให้เกดิสภาพคล่อง
ของตลาดในการบริหาร
จัดการ 

ร้านค้าชุมชน            
หมูท่ี่ ๑๓             

   ๓๐,๐๐๐  ประชากรมรีายได้
เพิม่ขึ้น  
ร้อยละ ๖๐  

กลุ่มอาชีพม ี         
ความเข้มแข็งและ
มรีายได้เพิม่ขึ้น  

กองสวสัดิการ 
สังคม 

๓๑๑ โครงการอดุหนุน              
กลุ่มอาชีพกลุ่ม        
โรงสีชุมชน            
หมูท่ี่ ๑๓  
 
 

เพือ่สนับสนุนเงินทุน               
ให้ประชากรภายใน
หมูบ่้านได้มรีายได้เพิม่
มากขึ้น                       

กลุ่มอาชีพโรงสี
ชุมชนหมูท่ี่ ๑๓  
จ านวน ๓๐ 
ครัวเรือน  

 
 
 

  
 
 

 

๓๐,๐๐๐  ประชากรมรีายได้
เพิม่ขึ้น ร้อยละ ๖๐  

กลุ่มอาชีพม ี         
ความเข้มแข็งและ
มรีายได้เพิม่ขึ้น  

 
กองสวสัดิการ 
สังคม 
 

๓๑๒ โครงการอดุหนุน              
กลุ่มอาชีพจัดท าเกา้อี้
พบัจากไมไ้ผ่            
หมูท่ี่ ๑๗   (ศูนย์ฝีมอื
แรงงาน) 
 
 

เพือ่สนับสนุนเงินทุน               
ให้ประชากรภายใน
หมูบ่้านได้มรีายได้เพิม่
มากขึ้น                       

กลุ่มอาชีพจัดท า
เกา้อีพ้บัจากไมไ้ผ่  
หมูท่ี่ ๑๗  
จ านวน ๓๐ 
ครัวเรือน  

๓๐,๐๐๐  
 
 

  
 
 

 

 ประชากรมรีายได้
เพิม่ขึ้น ร้อยละ ๖๐  

กลุ่มอาชีพม ี         
ความเข้มแข็งและ
มรีายได้เพิม่ขึ้น  

 
กองสวสัดิการ 
สังคม 
 

 
 



๔. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ  การเกษตร  และการทอ่งเทีย่ว  
๔.๑  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมอาชีพ  กลุม่อาชีพ  และผลติภัณฑ์  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๑๓ โครงการอดุหนุน              
กลุ่มอาชีพสตรี            
หมูท่ี่ ๑๗  
 
 

เพือ่สนับสนุนเงินทุน               
ให้ประชากรภายใน
หมูบ่้านได้มรีายได้เพิม่
มากขึ้น                       

กลุ่มอาชีพสตรี  
หมูท่ี่ ๑๗  
 

 
 

 ๓๐,๐๐๐  
 
 
 

 

 ประชากรมรีายได้
เพิม่ขึ้น ร้อยละ ๖๐  

กลุ่มอาชีพม ี         
ความเข้มแข็งและ
มรีายได้เพิม่ขึ้น  

 
กองสวสัดิการ 
สังคม 
 

๓๑๔ โครงการอดุหนุน            
กลุ่มอาชีพเล้ียงววั           
กลุ่มท่ี  ๑                          
หมูท่ี่ ๑๘  

เพือ่สนับสนุน            
งบประมาณให้กบั            
กลุ่มอาชีพเล้ียงววั             
หมูท่ี่ ๑๘  

กลุ่มอาชีพ               
หมูท่ี่  ๑๘                    
จ านวน ๒๕ คน 

 
 
 

 ๓๐,๐๐๐   
 

ประชากร              
ในหมูบ่้านมรีายได้
เพิม่ขึ้นร้อยละ  ๕๐  

กลุ่มอาชีพมคีวาม
เข้มแข็งและมี
รายได้เพิม่ขึ้น  
 

กองสวสัดิการ
สังคม 

๓๑๕ โครงการอดุหนุน         
กลุ่มอาชีพเล้ียงสุกร                     
หมูท่ี่ ๑๘  
 

เพือ่สนับสนุน            
งบประมาณให้กบั            
กลุ่มอาชีพเล้ียงสุกร             
หมูท่ี่ ๑๘  

กลุ่มอาชีพ               
หมูท่ี่  ๑๘                 
จ านวน  ๓๐  คน 
 

 
 
 

   
 
๕๐,๐๐๐  

ประชากร              
ในหมูบ่้านมรีายได้
เพิม่ขึ้น                          
ร้อยละ  ๕๐ 

กลุ่มอาชีพมคีวาม
เข้มแข็งและมี
รายได้เพิม่ขึ้น  

 
กองสวสัดิการ
สังคม 
 

 
 
 
 
                     



๔. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ  การเกษตร  และการทอ่งเทีย่ว  
๔.๑  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมอาชีพ  กลุม่อาชีพ  และผลติภัณฑ์  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๑๖ โครงการพฒันาส่งเสริม
อาชีพ  (ฝึกอบรม) 
หมูท่ี่ ๒๐ 

เพือ่ส่งเสริมอาชีพให้กบั
ประชาชนในเขตพืน้ท่ีมี
อาชีพเสริม  

ประชาชนในเขต
พืน้ท่ี              
จ านวน ๒๐  คน 

๑๐,๐๐๐     ประชาชนเข้ารับอา
รอบรม  ร้อยละ  ๘๐ 

ประชาชนมอีาชีพ
หลัก และอาชีพ
เสริมมรีายได้
เพิม่ขึ้น  
 

กองสวสัดิการ
สังคม 

๓๑๗ โครงการพฒันา/
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอสิระ  เช่น  การ
ท ากรอบรูป
วทิยาศาสตร์ เกา้อีพ้บั
จากไมไ้ผ่ 

เพือ่ให้แรงงานนอกระบบ
มฝีีมอืในการประกอบ
อาชีพเสริม/เพิม่รายได้ 
ลดรายจ่ายในการ
ประกอบอาชีพอสิระ  
 
 
 

ศูนย์พฒันาฝีมอื
แรงงาน  จังหวดั
กาฬสินธุ์       
จ านวน  ๔๐  คน 

๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  เชิงปริมาณมผู้ีเข้า
อบรม  ๔๐  คน              
เชิงคุณภาพมผู้ีผ่าน
การฝึกอบรม                   
ร้อยละ  ๗๐ 

มผู้ีประกอบวชิาชีพ
อสิระท่ีเพิม่ขึ้น  

- กองสวสัดิการ
สังคม 
- ศูนย์พฒันา
ฝีมอืแรงงาน 
จังหวดักาฬสินธุ์ 

 
 
 
 
            
                     
 



ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๓   สง่เสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย  
  -   ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๒   การพัฒนาการผลติทางการเกษตร 

๔. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ  การเกษตร  และการทอ่งเทีย่ว  
๔.๒  แนวทางการพัฒนาการเกษตร  เกษตรปลอดภัย  และเกษตรอินทรีย์  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๑๘  โครงการกอ่สร้าง
ลานตากข้าวประจ า
หมูบ่้าน   
หมูท่ี่  ๑๒ 

เพือ่ไวส้ าหรับบริการ
สาธารณะส าหรับ
ประชาชน  

บ้านดอนยูงน้อย   
หมูท่ี่  ๑๒ 

   ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชนได้
ผลประโยชน์              
ร้อยละ  ๖๐ 

มลีานส าหรับตาก
ข้าวประชาชน
ได้รับความสะดวก  

กองสวสัดิการ
สังคม 

๓๑๙ โครงการส่งเสริม          
การปลูกผักสวนครัว
ร้ัวกนิได้ 
หมูท่ี่ ๑๕  
 

ส่งเสริมให้ประชาชน     
ปลูกผักปลอดสารพษิ 
และปลูกผักไวก้นิใน
ครัวเรือน  
 

ประชาชน                 
หมูท่ี่ ๑๕                   
จ านวน  ๙๕  
ครัวเรือน  

๙๐,๐๐๐  
 
 

 

   
 

 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ               
ร้อยละ ๕๐                       
ของจ านวนครัวเรือน  

ประชาชน                  
มผัีกปลอดสารพษิ  
และลดค่าใช้จ่าย
ภายในครัวเรือนได้ 
 

กองสวสัดิการ
สังคม 

๓๒๐ โครงการส่งเสริม     
วสัดุ อปุกรณ์
ทางด้านการเกษตร
อนิทรีย์ 
หมูท่ี่ ๑๕ 

เพือ่ให้ประชาชน             
มวีสัดุ อปุกรณ์ ทางด้าน
การเกษตรสามารถ             
ลดต้นทุนการผลิต 

เกษตรกร                
หมูท่ี่ ๑๕                
จ านวน  ๙๕  
ครัวเรือน 

   
 
๕๐,๐๐๐  

 เกษตรกรลดต้นทุน
การผลิตได้                 
ร้อยละ ๕๐  

เกษตรกร             
ลดรายจ่ายและ
เพิม่รายได้ในการ
ขายผลผลิต 

 
กองสวสัดิการ
สังคม 

 
 
                     



 
๔. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ  การเกษตร  และการทอ่งเทีย่ว  

๔.๒  แนวทางการพัฒนาการเกษตร  เกษตรปลอดภัย  และเกษตรอินทรีย์  
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๒๑  
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม           
การท า และการใช้น้ า
หมกัชีวภาพและปุย๋
หมกัชีวภาพ  
หมูท่ี่ ๑๕  
 
 

- ลดการใช้ปุย๋เคมี 
- เป็นการปรับปรุงดิน 
-ลดต้นทุนการผลิต 
 

เกษตรกร                   
หมูท่ี่ ๑๕                      
จ านวน ๙๕ 
ครัวเรือน  

   ๕๐,๐๐๐  เกษตรกรใช้ปุย๋หมกั
ในการเกษตร               
ร้อยละ  ๔๐ 

-เกษตรกรมนี้ า
หมกัชีวภาพและ
ปุย๋หมกัชีวภิาพใช้
ในชุมชน 

 กอง 
 สวสัดิการ 
 สังคม 
 
 

๓๒๒ โครงการหมูบ่้าน
เกือ้กลู  หมูท่ี่  ๑๔ 
 

ส่งเสริมความรักความ
สามคัคีระหวา่ง
ครัวเรือนและชุมชน 

ประชาชนหมูท่ี่  
๑๔ ทุกครัวเรือน 

  ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมคีวามรัก
รักความสามคัคีรัก
ใคร่ปองดอง 

เกดิความรักความ
สามคัคีในชุมชน 

 กอง 
 สวสัดิการ 
 สังคม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๔. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ  การเกษตร  และการทอ่งเทีย่ว  
๔.๒  แนวทางการพัฒนาการเกษตร  เกษตรปลอดภัย  และเกษตรอินทรีย์  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๒๓  โครงการกอ่สร้าง
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร      
ประจ าต าบล           
ยางตลาด 

เพือ่เป็นจุดให้บริการ
และช่วยเหลือเกษตรกร
ในพืน้ท่ีเพือ่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้แกเ่กษตรกร
ท่ัวไป 

กอ่สร้างศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี     
การเกษตร              
จ านวน  ๑  แห่ง 

๓๐๐,๐๐๐     ร้อยละ ๘๐  ของ
เกษตรกรภายใน
ต าบลตามท่ีขึ้น
ทะเบียนมาใช้บริการ 

เป็นท่ีให้บริการรับ
ขึ้น/ปรับปรุ
ทะเบียนเกษตรกร  
เป็นจุดให้บริการ
และแกไ้ขปัญหา
ด้านการเกษตร  
 

- กองสวสัดิการ
สังคม 
-  เกษตรอ าเภอ
ยางตลาด 

 
 

๓๒๔ โครงการอบรม                 
เพิม่ศักยภาพ            
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

เพือ่เพิม่ความรู้ด้าน
การเกษตรให้กบั
คณะกรรมการและให้
คณะกรรมการสามารถ
น าความรู้จากการ
อบรมถ่ายทอดให้กบั
เกษตรกรในพืน้ท่ี  

คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ 
จ านวน  ๕๐  คน 

๕๐,๐๐๐    ร้อยละ  ๘๐                   
มคีวามรู้
ความสามารถ               
โดยจัดให้มกีาร
ทดสอบ กอ่น-หลัง 
การอบรม 

คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ 
สามารถน าความรู้
ท่ีได้ไปแกไ้ข
ช่วยเหลือปัญหา
ด้านการเกษตร  

- กองสวสัดิการ
สังคม 
-  เกษตรอ าเภอ
ยางตลาด 

 
 

๓๒๕ โครงการส่งเสริม             
การลดต้นทุน            
การผลิตข้าว 

เพือ่ลดต้นทุนการผลิต/
เพือ่ส่งเสริมการไถกลบ
ตอซังข้าว/เพือ่ส่งเสริม
เทคโนโลยีปุย๋ส่ังตัด/
เพือ่ส่งเสริมการใช้ปุย๋
หมกั ปุย๋อนิทรีย์ 

ประชาชนในพืน้ท่ี 
จ านวน  ๕๐ คน 

   ๗๕,๐๐๐  เพือ่ท าให้เกษตรกร
ลดต้นทุนการผลิต          
ลงได้  ๓๐% 

ต้นทุนการผลิต
เกษตรกรลดลง 

- กองสวสัดิการ
สังคม 
-  เกษตรอ าเภอ
ยางตลาด 

 



ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๑   การพัฒนาคน  สงัคม  เศรษฐกิจ  และสิง่แวดลอ้ม  
  -   ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๒   การพัฒนาการผลติทางการเกษตร 

๔. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ  การเกษตร  และการทอ่งเทีย่ว  
๔.๓  แนวทางการพัฒนาสง่เสริมกิจกรรมอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๒๖  โครงการส่งเสริม         
อยู่อย่างพอเพยีง
ภายในหมูบ่้าน  
หมูท่ี่  ๑๔ 

เพือ่ให้ประชาชน
ตระหนักในความ
เป็นอยู่อย่าง
พอเพยีงตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง  
 

บ้านฮ่องฮี 
หมูท่ี่  ๑๔ 
จ านวน  ๒๑๑  
ครัวเรือน  

   ๓๐,๐๐๐  มกีารด าเนิน             
ตามโครงการ                
ร้อยละ ๕๐  

ประชาชนมคีวาม
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

กองสวสัดิการ
สังคม 

๓๒๗  โครงการกอ่สร้าง               
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพยีงตาม
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ            
สยามบรมราชกมุารี  
 
 

เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านเศรษฐกจิ
พอเพยีงระดับต าบล 

กอ่สร้าง               
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพยีงฯ                     
จ านวน ๑  แห่ง 

  ๓๕๐,๐๐๐   เพือ่เป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้และร่วม
ท ากจิกรรมกลุ่ม 

เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน 

- กองสวสัดิการ 
  สังคม 
-  เกษตรอ าเภอ 
   ยางตลาด 

 

 
 



๔. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ  การเกษตร  และการทอ่งเทีย่ว  
๔.๓  แนวทางการพัฒนาสง่เสริมกิจกรรมอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๒๘  โครงการขยายผล
หมูบ่้านเศรษฐกจิ
พอเพยีงต้นแบบ 

เพือ่เป็นการส่งเสริม
การใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง
เป็นแนวทางในการ
พฒันาหมูบ่้านให้มี
ระบบบริหารจัดการ
ชุมชนแบบบูรณาการ 
และพฒันาเศรษฐกจิ
ชุมชน 
 

จ านวน ๓ หมูบ่้าน 
 

๘๔๙ ,๐๐๐  
 

 

   จ านวนหมูบ่้าน
เศรษฐกจิพอเพยีง
ต้นแบบเพิม่ขึ้น       
ปีละ ๑ หมูบ่้าน 

หมูบ่้านน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาปรับใช้ใน
ระบวนการพฒันา
เป็นหมูบ่้านต้นแบบ 
๓หมูบ่้าน 

- ส านักงาน 
  พฒันาชุมชน 
  อ าเภอ            
  ยางตลาด 
- อบต.         
  ยางตลาด 

๒๒๙  โครงการยางตลาด
น่าอยู่หมูบ่้าน
เศรษฐกจิพอเพยีง 
อยู่ดีมสุีข อิม่ใจ           
อุน่กาย 

เพือ่เป็นการ
ขับเคล่ือนกลยุทธ์
การพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวพฒันา 
หมูบ่้าน ชุมชน               
ให้เป็นเมอืงสะอาด         
มคีวามรู้ ความเข้าใจ
ในปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง  
 

จ านวน  ๓ หมูบ่้าน ๑๕,๐๐๐  
 

 ๑๕,๐๐๐  
 

๑๕,๐๐๐  
 

จ านวนหมูบ่้าน             
มกีารปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและ
น าหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง
เพิม่ขึ้นปีละ ๑ 
หมูบ่้าน 

หมูบ่้านมภูีมทัิศน์
ตลอดจน
สภาพแวดล้อมท่ี
สวยงามเป็นระเบียบ
ประชาชนในหมูบ่้าน
ด าเนินชีวติตามหลัก
เศรษฐกจิพอเพยีง  

-ส านักงาน 
 พฒันาชุมชน 
 อ าเภอ             
 ยางตลาด 
- อบต.         
  ยางตลาด 



ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๒   สง่เสริมและพัฒนาการทอ่งเทีย่ววิถีไทยอีสาน  
  -   ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๔   การพัฒนาเศรษฐกิจและการทอ่งเทีย่ว 

๔. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ  การเกษตร  และการทอ่งเทีย่ว  
๔.๔  แนวทางการพัฒนาสง่เสริมและพัฒนาพ้ืนทีใ่หเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของโครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๓๐  โครงการแข่งขัน               
เรือยาวชิงถ้วย
พระราชทานฯ 

เพือ่ส่งเสริมกจิกรรม
การท่องเท่ียว                    
บึงอร่าม 

เพือ่สืบสานประเพณี          
การแข่งขันเรือยาว          
ซ่ึงแบ่งเป็นชนิด  เช่น 
เรือยาวท้องถิ่น  เรือยาว 
ไมเ่กนิ  ๔๐  ฝีพายและ
เรือยาวไมเ่กนิ  ๕๐  
ฝีพายเป็นต้น 
 
 
 

 
 

๕๐๐ ,๐๐๐  

   ประชาชนรู้จักและ       
มาท่องเท่ียวบึงอร่าม
มากขึ้น 

ส่งเสริมกจิกรรม
การท่องเท่ียว                
บึงอร่าม          
เพิม่รายได้ให้กบั
ประชาชนในพืน้ท่ี   
 
 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
                     



 
 

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๑   การพัฒนาคน  สงัคม  เศรษฐกิจ  และสิง่แวดลอ้ม  
  -   ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๔   การพัฒนาเศรษฐกิจและการทอ่งเทีย่ว 

๔. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ  การเกษตร  และการทอ่งเทีย่ว  
๔.๕  แนวทางการพัฒนาสง่เสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  และสหกรณ์  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของโครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๓๑  โครงการอดุหนุน                    
กลุ่มอาชีพวสิาหกจิ
ชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม ่             
หมูท่ี่ ๖ 

เพือ่สนับสนุน
เงินทุน              
ให้ประชากร
ภายในหมูบ่้าน
ได้มรีายได้            
เพิม่มากขึ้น      
 
                   

กลุ่มอาชีพวสิาหกจิ
ชุมชนเกษตร           
ทฤษฎีใหม ่หมูท่ี่ ๖  
จ านวน  ๒๐  คน 
 

 
 

๕๐,๐๐๐  

  
 
๕๐,๐๐๐  

 ประชากรมรีายได้
เพิม่ขึ้น ร้อยละ ๖๐  

กลุ่มอาชีพมคีวาม
เข้มแข็งและมี
รายได้เพิม่ขึ้น  

 
กองสวสัดิการ
สังคม 
 

 


