
๑๘๔ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ. ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
  ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย ์
   ๘.๑ แผนงาน การพัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านการเกษตรอินทรีย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
พืชสดปรับปรุงดิน 

เพ่ือให้เกษตรกรมี
ความรู้เกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย์และ
น าไปใช้ในการท า
การเกษตร 

ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขต
รับผิดชอบ 
อบต.ด่าน
เกวียน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ได้รับความรู้
เกษตรอินทรีย์
เพ่ือใช้ลด
ต้นทุนการ
ผลิต 

ส านักปลัด/ 
เกษตรอ าเภอ 

๒ พัฒนาศักยภาพ
คณะ
กรรมการบริหาร
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
การเกษตรประจ า
ต าบล 

เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการศูนย์ 

กรรมการ
ศูนย์บริการฯ 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ คณะกรรม
การมี
ความรู้
เพ่ิมข้ึน 

เกิดความรู้
ความเข้าใจใน
การบริหาร
จัดการศูนย์ 

ส านักปลัด/ 
เกษตรอ าเภอ 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๘๕ 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
  ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
   ๘.๑ แผนงาน การพัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านการเกษตรอินทรีย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๓ จัดท าข้อมูล
การเกษตร
ประจ าต าบล 

เพ่ือการบริหารขึ้น
ทะเบียนและ
ปรับปรุงทะเบียน
ปลูกพืช 

เกษตรกรในเขต
อบต.ด่าน
เกวียน 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

บริการงานขึ้น
ทะเบียนและ
ปรับปรุง
ทะเบียนพืช 

ส านักปลัด/ 
เกษตรอ าเภอ 

๔ พัฒนา
อาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน 

เพ่ือให้ อกม. ได้รับ
การพัฒนาสามารถ
ปฏิบัติงานได้ 

เกษตรกรในเขต 
อบต.ด่าน
เกวียน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพ่ือให้ อกม. 
ได้รับการ
พัฒนา
สามารถ
ปฏิบัติงานได้ 

ส านักปลัด/ 
เกษตรอ าเภอ 

๕ เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ทางการเกษตร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตทาง
การเกษตร 

เกษตรกรในเขต
อบต.ด่าน
เกวียน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรกร
สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การผลิตข้าว 

ส านักปลัด/ 
เกษตรอ าเภอ 

รวม 5 โครงการ - - ๑59,๐๐๐ ๑59,๐๐๐ ๑59,๐๐๐ ๑59,๐๐๐ ๑59,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๘๖ 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
  ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
   ๘.๒ แผนงาน การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อม่ันในการใช้เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ รณรงค์ให้เกษตร
น าวัตถุดิบใน
ท้องถิ่นมาใช้
ประโยชน์เพ่ือ
การเกษตรอย่าง
คุ้มค่า 

เพ่ือให้เกษตรมี
ความเชื่อมั่นในการ
ปลูกพืชโดยใช้
เกษตรอินทรีย์ 

จัดรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
การใช้เกษตร
อินทรีย์แก่
ผู้สนใจใน
หมู่บ้าน/ต าบล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรกรปลูก
พืชโดยใช้
เกษตรอินทรีย์
เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด/ 
เกษตรอ าเภอ 

๒ ฝึกอบรมให้
ความรู้และ
รณรงค์ในการ
ปราบศัตรูพืช 

เพ่ือให้เกษตรกร มี
ความรู้ในการปราบ
ศัตรูพืช 

จัดอบรมการ
ปราบศัตรูพืชให้
เกษตรกร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ได้รับความรู้
ในการปราบ
ศัตรูพืช 

ส านักปลัด/ 
เกาตรอ าเภอ 

รวม ๒ โครงการ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - 

 

แบบ ผ. ๐๒ 


