
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น    (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๑๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๑   การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเอและแข่งขันได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

  ๒.๑ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๑   การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเอและแข่งขันได้ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ประชาชน 

เพื่อฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชนใน
ต าบลหว้านค า 

๑ ครั้ง/ป ี
ประชาชนในเขตต าบล 

 
 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 

ผู้ประชาชนมี
อาชีพและมีทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพ 

ส านักงานปลัด
อบต. 

๒ โครงการศรีสะเกษ
พัฒนาตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ 
เพียง 

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพและ
เพิ่มรายไดต้ามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรมอาชีพโดยการ
น าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
ปีละ ๑  ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ 
มีรายได้เพิม่ขึ้น
และประกอบ
อาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนมีอาชีพ
และมรีายได้
เพิ่มขึ้นมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น    (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๑๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
  ๒.๑ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๑   การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเอและแข่งขันได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

  ๒.๒ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้
ด าเนินการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดท าโครงการ 
ปีละ ๑  ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 

ผู้ประชาชนมี
อาชีพและมีทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพ 

ส านักงานปลัด
อบต. 

๔ โครงการอบรมศึกษาดู
งานเสริมสรา้งความรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง
ชุมชนพึ่งตนเอง  

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพ
เกษตร จัดท าบญัชี
ระดับครัวเรือน 

ประชาชนต าบล
หว้านค า 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จัดท าบัญชีรายรับ
รายจ่ายระดับ
ครัวเรือน 

ส านักงานปลัด
อบต. 

รวม ๔   โครงการ - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๑๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและใช้
สารอินทรีย์ชีวภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ใช้สารอินทรีย์แทนการ
ใช้สารเคม ี

กลุ่มเกษตรกร 
ต าบลหว้านค า 

จ านวน ๑๓ หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เกษตรกรใช้สารเคมี
ลดลง 

ร้อยละ ๑๐ 

เกษตรกรมีการท า
การเกษตรโดยการ
ใช้สารอินทรีย์
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด
อบต. 

๒ โครงการผลติ
เชื้อจุลินทรีย์ป้องกัน
ก าจัดโรคศัตรูพืช 

เพื่อให้เกษตรกรไดม้ี
ความรู้ในการผลติสาร
จุลินทรีย์ในการการ
ก าจัดศัตรูพืช 

จัดท าโครงการ 
ปีละ ๑  ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เกษตรกรร้อยละ 
๖๐ สามารถผลิต
สารจลุินทรีย์ในการ
การก าจัดศตัรูพืช 

เกษตรกรไดม้ี
ความรู้ในการผลติ
สารจลุินทรีย์ใน
การการก าจดั
ศัตรูพืช 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

รวม ๒  โครงการ - - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - - - 


