
แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต



๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

๒.๑  แผนงานการเกษตร

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการฝึกอบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร ประชาชน ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

เพ่ือชีวิตท่ีพอเพียง ลดต้นทุนการผลิตและ หมู่ท่ี ๑ - ๙ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ความรู้ลดต้นทุน

มีรายได้เพ่ิมข้ึน หมู่บ้านละ ๑๐ คน มากข้ึน ในการผลิตปุ๋ย

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

๒ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ ปลูกต้นไม้ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีทรัพยากร ประชาชน/เยาวชน ส านักปลัด

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยา ตามท่ีสาธารณะฯ เพ่ิมข้ึน มีส่วนร่วมในการ

กรธรรมชาติอย่างย่ังยืน รักษาส่ิงแวดล้อม

๒ โครงการ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐  -  -  -

หน้า  ๑๖๑

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

๒.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้ ประชาชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนน าหลัก กองสวัสดิการ

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนน าหลัก หมู่ท่ี ๑ - ๙ มีรายได้ ปรัชญาเศรษฐกิจ สังคม

ปรัชญาเศรษฐกิจ หมู่บ้านละ ๑๐ คน เพ่ิมข้ึน พอเพียงมาใช้ 

พอเพียงมาใช้ 

ในชีวิตประจ าวัน

๒ อุดหนุนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี  เพ่ือส่งเสริมอาชีพ อุดหนุนกลุ่มอาชีพ/  -  -  -  - ๕๐,๐๐๐ ประชาชน กลุ่มสามารถ กองสวัสดิการ

หมู่ท่ี ๒ บ้านท่าหลวง และพัฒนาฝีมือ กลุ่มสตรี มีอาชีพและ บริหารจัดการ สังคม

ของกลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี ๒  บ้านท่าหลวง มีรายได้ และพัฒนากลุ่ม

ให้ได้มาตรฐาน เพ่ิมข้ึน ให้มีความเข้มแข็ง

๓ อุดหนุนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี  เพ่ือส่งเสริมอาชีพ อุดหนุนกลุ่มอาชีพ/  -  -  - ๕๐,๐๐๐  - ประชาชน กลุ่มสามารถ กองสวัสดิการ

หมู่ท่ี ๔ บ้านโนนสมบูรณ์ และพัฒนาฝีมือ กลุ่มสตรี มีอาชีพและ บริหารจัดการ สังคม

ของกลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี ๔ มีรายได้ และพัฒนากลุ่ม

ให้ได้มาตรฐาน บ้านโนนสมบูรณ์ เพ่ิมข้ึน ให้มีความเข้มแข็ง

หน้า ๑๖๒

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต



๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

๒.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๔ อุดหนุนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี  เพ่ือส่งเสริมอาชีพ อุดหนุนกลุ่มอาชีพ/  -  -  - ๕๐,๐๐๐  - ประชาชน กลุ่มสามารถ กองสวัสดิการ

หมู่ท่ี ๗ บ้านเลิงนกทา และพัฒนาฝีมือ กลุ่มสตรี มีอาชีพและ บริหารจัดการ สังคม

ของกลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี ๗ มีรายได้ และพัฒนากลุ่ม

ให้ได้มาตรฐาน บ้านเลิงนกทา เพ่ิมข้ึน ให้มีความเข้มแข็ง

๔ โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐  -  -  -

หน้า ๑๖๓

รวม  

งบประมาณ


