
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมท ำปุย๋หมกั-ปุย๋ชวีภำพ เพื่อใหเ้กษตรกรท ำปุย๋ อบรมใหค้วำมรู้กำรเกษตร 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      จ ำนวนผู้เขำ้รับกำร เกษตรกร

ใชเ้อง จ ำนวน 60 คน อบรม สำมำรถลด

ตน้ทนุกำรผลติ

มรีำยไดเ้พิ่มขึ้น

2 สง่เสริมกำรผลติสนิคำ้กำรเกษตร เพื่อสง่เสริมใหเ้กษตร เกษตรกรในต ำบล จ ำนวน 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      ผลผลติกำรเกษตร เกษตรกรผลติ

ปลอดภยั ตำมแนวทำงเศรษฐกจิ ผลติสนิคำ้ปลอดภยั 80 รำย (ปลีะ 20 รำย) ที่ปลอดสำรพษิ สนิคำ้เกษตร

พอเพยีง จำกสำรพษิและใชส้ำร ปลอดภยัได้

ชวีภณัฑ ์ สำรสกดัจำก มำตรฐำนเปน็

ธรรมชำตใินแปลง มติรกบัสิ่ง

เกษตร แวดลอ้ม

3 ปอ้งกนัโรคและก ำจดัโรคระบำด เพื่อยับย้ังกำรระบำด สนบัสนนุงบประมำณใน 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      โรคระบำดลดลง ผลผลติของ

ในพขื ของโรคพชื กำรจดัซื้อยำและพน่ยำ เกษตรกรไมเ่สยี

ก ำจดัโรคระบำด หำย

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI) จะได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.1 แผนงานการเกษตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงกำรกอ่สร้ำงคลองสง่น้ ำ เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ ำใช้ กอ่สร้ำงคลองสง่น้ ำคอน 920,000    จ ำนวนประชำชน เกษตรกรมนี้ ำใช้

คอนกรีตรูปตวัยู บริเวณที่ดนิ เพยีงพอตอ่กำรท ำกำร กรีตรูปตวัยู กว้ำง 1.00 ม. หมูท่ี่ 6 เพยีงพอในกำร

นำงทรัพย์ เดชส ำรำญ ถงึที่ เกษตร สงู 1.00 ม. ระยะทำงยำว ท ำกำรเกษตร

นำยหยิน บวัหลวง หมูท่ี่ 6 167.00 ม.

5 โครงกำรกอ่สร้ำงคลองสง่น้ ำ เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ ำใช้ กอ่สร้ำงคลองสง่น้ ำคอนกรีต 500,000    500,000    จ ำนวนประชำชน เกษตรกรมนี้ ำใช้

คอนกรีตรูปตวัยู บริเวณหลงั เพยีงพอตอ่กำรท ำกำร เสริมเหลก็รูปตวัยู ขนำดกว้ำง หมูท่ี่ 3 เพยีงพอในกำร

อบต. ถงึเขตทำงรถไฟ ชว่งที่ 1 เกษตร 1.00 ม. สงู 1.00 ม. หนำ ท ำกำรเกษตร

หมูท่ี่ 3 ต.สมอพลอื อ.บำ้นลำด 0.15 ม. ระยะทำงยำว 90 ม.

จ.เพชรบรีุ คดิเปน็ปริมำตรคลองสง่น้ ำ

คอนกรีตยำวไมน่อ้ยกว่ำ 90 ม.

พร้อมตดิตัง้ปำ้ยประชำสมัพันธ์

จ ำนวน 1 ปำ้ย ปำ้ยเหลก็

โครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย ปำ้ย

เหลก็โครงกำร จ ำนวน 1 ปำ้ย

รำยละเอยีดโครงกำรตำมแบบ

อบต.สมอพลอื ก ำหนด

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
โครงการ

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

จะได้รับ

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

       4.1 แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ท่ี

แบบ ผ 02 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงกำรกอ่สร้ำงคลองสง่น้ ำ เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ ำใช้ คลองสง่น้ ำคอนกรีตรูปตวัยู 920,000    จ ำนวนประชำชน เกษตรกรมนี้ ำใช้

คอนกรีต หมู ่6 จำกที่ เพยีงพอตอ่กำรท ำกำร กว้ำง 0.80 ม. สงู 0.80 ม. หมูท่ี่ 6 เพยีงพอในกำร

นำยเสงีย่ม สหีอม ถงึที่นำยนอ้ม เกษตร ระยะทำงยำว 167.00 ม. ท ำกำรเกษตร

พรำยมี

7 อนรัุกษแ์มน่้ ำเพชรบรีุ เพื่อรักษำควำมสะอำด ท ำควำมสะอำดแมน่้ ำเพชรบรีุ 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      สิ่งแวดลอ้ม แมน่้ ำเพชรบรีุ

แมน่้ ำเพชรบรีุ สวยงำม สะอำดไร้ขยะ

8 โครงกำรขุดลอกคลองดนิ/ เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ ำใช้ ก ำจดัวัชพชืในคลองดนิ 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    จ ำนวนคลองที่มี เกษตรกรมนี้ ำใช้

คลองคอนกรีต และก ำจดัวัชพชื เพยีงพอตอ่กำรท ำกำร คลองสำธำรณะ คลองคอนกรีต กำรขุดลอกและ เพยีงพอในกำร

คลองสง่น้ ำเพื่อกำรเกษตร เกษตร เพื่อใหน้้ ำเดนิทำงไดส้ะดวก ก ำจดัวัชพชื ท ำกำรเกษตร

9 กจิกรรมบ ำรุงรักษำตน้ไม ้เนื่อง 1.เพื่ออนรัุกษแ์ละฟื้นฟู คณะผู้บริหำร สมำชกิสภำ อบต. 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    จ ำนวน 1 คร้ัง 1.คณะผู้บริหำร

ในวันตน้ไมป้ระจ ำปขีองชำติ ทรัพยำกรปำ่ไมข้องชำติ พนกังำน และพนกังำนจำ้ง สมำชกิ อบต.

2.เพื่อปลกูฝังจติส ำนกึ องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล พนกังำน และ

ในกำรปลกูตน้ไมไ้ว้ตำม สมอพลอื 450,000    1,370,000  450,000    450,000    450,000    ลกูจำ้ง อบต.

สถำนที่ตำ่งๆ สมอพลอื

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ)

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

(KPI) จะได้รับ

       4.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอยีดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ 02 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.เพื่อใหค้ณะผู้บริหำร มสีว่นร่วมปลกู

สมำชกิสภำ อบต. ตน้ไมเ้พิ่มพื้นที่

ขำ้รำชกำร ลกูจำ้ง และ สเีขยีวใหก้บั

พนกังำนจำ้ง มคีวำม ประเทศ และลด

สมัพันธอั์นดตีอ่กนั และ มลภำวะเปน็พษิ

ร่วมกนัปลกูตน้ไม้ จำกฝุ่น

4.เพื่อปอ้งกนัและลดผล 2.คณะผู้บริหำร

กระทบจำกกำรเปลี่ยน สมำชกิ อบต.

แปลงทำงสภำพภมูิ พนกังำน และ

อำกำศ ลดมลภำวะเปน็ ลกูจำ้ง อบต.

พษิจำกฝุ่น และหมอก เกดิจติส ำนกึ

ควัน และตระหนกัถงึ

ควำมส ำคญัของ

กำรอนรัุกษแ์ละ

ฟื้นฟูทรัพยำกร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.1 แผนงานการเกษตร

จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงกำรอนรัุกษพ์ันธกุรรมอัน 1.เพื่อสนองพระรำชด ำริ 1.จดัท ำฐำนขอ้มลูทรัพยำกร 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    1.ประชำชน 1.เกดิกำรรวม

เนื่องมำกพระรำชด ำริสมเดจ็พระ สมเดจ็พระเทพรัตนรำช ทอ้งถิ่น จ ำนวน 6 หมู ่เขำ้ กลุม่ท ำกจิกรรม

กษฐิำธริำชเจำ้กรมสมเดจ็พระ สดุำในเร่ืองกำรอนรัุกษ์ 2.จดักจิกรรมรณรงค ์สง่เสริมให้ มำมสีว่นร่วมใน ตำมแนวพระ

เทพรัตนรำชสดุำฯ พันธุก์รรมพชื ควำมรู้ สร้ำงจติส ำนกึในกำร กำรเรียนรู้ และ รำชด ำริฯ เกดิ

2.เพื่อสร้ำงจติส ำนกึใน อนรัุกษพ์ันธุพ์ชื ส ำรวจเกบ็ ร่วมอนรัุกษ์ ควำมสมคัร

กำรมสีว่นร่วมของ รวบรวมพันธกุรรมพชื ทรัพยำกรทอ้งถิ่น สมำน สำมคัคี

ประชำชนในกำรดแูล จดัใหม้ศีนูย์พันธกุรรมพชื 2.มกีำรอนรัุกษ์ ในชุมชน ดำ้น

ทรัพยำกรธรรมชำติ ขยำยพันธุ ์ปลกู กำรอนรัุกษพ์ันธุ

ทอ้งถิ่นของตนเอง รักษำ พันธกุรรม กรรมพชื

3.เพื่อใหเ้ปน็แหลง่กำร พชืที่ส ำคญัหำ 2.มกีำรดแูล

เรียนรู้เกี่ยวกบัพันธุพ์ชื ยำก มปีระโยชน์ รักษำทรัพยำกร

ทอ้งถิ่น ธรรมชำตใินปำ่

ชุมชน ลดกำร

สญูเสยี

       4.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI) จะได้รับ

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ส ำนกัปลดั

130000 130000 130000 130000 130000

ส ำนกัปลดั 450000 1420000 500000 450000 450000

100000 1370000 450000 100000 100000

680000 100000 100000 680000 680000

3020000 1180000

ส ำนกัปลดั

100

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ
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ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
02 


