
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาดานการเกษตร  (พ.ศ. ๒๕64 - ๒๕67)   

สําหรับ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
     2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปสูความย่ังยืน   
 2.1  แผนงานการเกษตร 
 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

๑ โครงการบริหารศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยี การเกษตร
ประจําตําบลแมแฝกใหม 

1.  เพ่ือดําเนินงานของ
ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลแมแฝกใหม 
2.  เพ่ือใหเกิดการพัฒนางาน
ดานการเกษตรในพ้ืนท่ีตําบล  
แมแฝกใหม 

1.  คณะกรรมการ
บริหารศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจําตําบล
แมแฝกใหม  
2.  เกษตรกรและ
ผูสนใจในตําบล แมแฝก
ใหม 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

- จัดทําแผนพัฒนา
การเกษตร 3 ป 
-  การประชุม
คณะกรรมการ
อยางนอย 6 ครั้ง 

- การดําเนินงานของ
ศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจํา   
ตําบลแมแฝกใหม
เปนไปดวยความ
เรียบรอยและ         
มีประสิทธิภาพ 
- ทําใหเกิดการพัฒนา
งานดานการเกษตรใน
พ้ืนท่ีตําบลแมแฝกใหม 
 
 
 

สํานักปลดั 
ศบกต.   

แมแฝกใหม 
 



     2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปสูความย่ังยืน   
 2.1  แผนงานการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

๒ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนยฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารศูนยฯ 
2)  เพ่ือใหคณะกรรมการบรหิาร
ศูนยฯ นําความรูมาพัฒนาการ
เกษตรในตําบล 

คณะกรรมการบริหาร
ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
ประจําตําบลแมแฝกใหม 
และท่ีปรึกษา 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-การอบรมหรือ
ศึกษาดูงานอยาง
นอย 1 ครั้ง 
-คณะกรรมการมี
ความรูเพ่ิมรอยละ 
70 

- ดําเนินงานของ
คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
- คณะกรรมการ
บริหารศูนยฯ นํา
ความรูมาพัฒนาการ
เกษตรในตําบล 

สํานักปลดั 
ศบกต.     

แมแฝกใหม 
 



     2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปสูความย่ังยืน   
 2.1  แผนงานการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

3 โครงการงานวันเกษตรตําบล  
แมแฝกใหม 

๑) เพ่ือดําเนินกิจกรรมงานวัน
เกษตรตาํบลแมแฝกใหม 
๒) เพ่ือใหเกิดการพัฒนางาน
ดานการเกษตรในพ้ืนท่ีตําบลแม
แฝกใหม 
๓) เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณระหวาง
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 
 

๑) คณะกรรมการ
บริหารศูนยบริการและ
ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
ประจําตําบลแมแฝกใหม 
และ 
ท่ีปรึกษา   
๒) เกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ
ในพ้ืนท่ีตําบลแมแฝก
ใหม 
 

10๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

10๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

10๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

10๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

1.  หนวยงานและ
องคกรเกษตรเขา
รวมอยางนอย 10 
หนวยงาน 
2.  เกษตรกรและ
ประชาชนเขารวม
ไมนอยกวารอยละ 
70 

- เกิดการพัฒนางาน
ดานการเกษตรในพ้ืนท่ี
ตําบลแมแฝกใหม 
- เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณ
ระหวางเกษตรกรใน
พ้ืนท่ี 

สํานักปลดั 
ศบกต. 

แมแฝกใหม 



     2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปสูความย่ังยืน   
 2.1  แผนงานการเกษตร 
 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนตําบลแมแฝกใหม 

๑) เพ่ือใหกลุมวิสาหกิจชุมชน
ตําบลแมแฝกใหมมีแหลงเงินทุน
ในการบริหารกลุม 
๒) เพ่ือลดภาระเงินทุนของกลุม
วิสาหกิจชุมชนตําบลแมแฝกใหม 
๓) เพ่ือใหชุมชนตําบลแมแฝก
ใหม มีเศรษฐกิจของชุมชนท่ี
เขมแข็งและยั่งยืน 
 
 

เกษตรกรกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนตําบลแมแฝกใหม  

๙๐,๐๐๐ 
งบศบกต. 

แมแฝกใหม 
 
 

๙๐,๐๐๐ 
งบศบกต. 

แมแฝกใหม 
 

๙๐,๐๐๐ 
งบศบกต. 

แมแฝกใหม 
 

๙๐,๐๐๐ 
งบศบกต. 

แมแฝกใหม 
 
 

- กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเขารวม
อยางนอย 1 กลุม 
- เกษตรกรกลุม
วิสาหกิจชุมชน
ไดรับการอบรม
อยางนอย 1 ครั้ง 

- กลุมวิสาหกิจชุมชน
ตําบลแมแฝกใหม     
มีแหลงเงินทุนในการ
บริหารกลุม 
- ลดภาระเงินทุนของ
กลุมวิสาหกิจชุมชน
ตําบลแมแฝกใหม 
- ใหชุมชนตําบล     
แมแฝกใหม มี
เศรษฐกิจของชุมชนท่ี
เขมแข็งและยั่งยืน 
 

สํานักปลดั 
 
 

5 โครงการฝกอบรมการแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร 

๑) เพ่ือใหแมบานเกษตรกรใช
เวลาวางใหเปนประโยชน 
๒) เพ่ือใหแมบานเกษตรกร      
มีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได        
แกครัวเรือน 
๓) เพ่ือสรางความเขมแข็ง 
ของกลุม 
 
 
 

แมบานเกษตรกรตําบล
แมแฝกใหม   

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

3๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

- เกษตรกรไดรับ
การอบรมจาํนวน 
1 ครั้ง 
- เกษตรกรไดรับ
ความรูเพ่ิมรอยละ 
70 

- แมบานเกษตรกรใช
เวลาวางใหเปน
ประโยชน 
- แมบานเกษตรกรมี
อาชีพเสริมเพ่ิมรายได
แกครัวเรือน 
- สรางความเขมแข็ง
ของกลุม 

สํานักปลดั  
 
 



     2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปสูความย่ังยืน   
 2.1  แผนงานการเกษตร 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

6 โครงการสงเสริมอาชีพดาน
การเกษตร 

๑ )  เ พ่ื อ ส ง เ ส ริ ม อ า ชี พ แ ก
ประชาชน  ใหมีความรู ด าน
การเกษตร  การผลิตและ วิธีการ
ลดผลิตพืช  การรวมกลุม การ
บริหารจัดการตาง ๆ ในดาน
การเกษตร         
2) เพ่ือสรางความยั่งยืนใน
กระบวนการพัฒนาอาชีพ
การเกษตร 
 

เกษตรกรและผูสนใจเขา
รวม   

5๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

5๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

5๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

5๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกรได รับ
การอบรมจํานวน 
1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดรับ
ความรูเพ่ิมรอยละ 
70 

- สงเสริมใหเกษตรกร
แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น  มี
อาชีพและความรูดาน
การเกษตร  การผลิต
และ วิธีการลดผลิตพืช  
การรวมกลุ ม   การ
บริหารจัดการตาง ๆ 
ในดานการเกษตร         
 

สํานักปลดั 
ศบกต.        

แมแฝกใหม 

7 โครงการพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม
สําหรับพืชเศรษฐกิจในชุมชน 

๑) เพ่ือพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีการผลติพืชเศรษฐกิจ 
๒) เพ่ือเปนการลดตนทุนและ
เพ่ิมผลผลิต ในการผลติพืช
เศรษฐกิจ 
๓) เพ่ือใหเกษตรกรสามารถนํา
ความรูท่ีไดไปปฏิบัติดวยตนเอง
ไดอยางถูกตอง 
 
 

เกษตรกรและประชาชน
ผูสนใจตาํบลแมแฝกใหม  

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-จัดทําแปลงสาธิต
อยางนอย 2 แปลง 
-เกษตรกรเขารวม
อยางนอยรอยละ 
70 

- พัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีการผลติพืช
เศรษฐกิจ 
- ลดตนทุนและเพ่ิม
ผลผลติ ในการผลิตพืช
เศรษฐกิจ 
- ทําใหเกษตรกร
สามารถนําความรูท่ีได
ไปปฏิบัติดวยตนเองได
อยางถูกตอง 
 

สํานักปลดั 
ศบกต. 

แมแฝกใหม 



     2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปสูความย่ังยืน   
2.1  แผนงานการเกษตร 
 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

8 โครงการบริหารจัดการ 
ฟารมปศุสตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) เพ่ือใหเกษตรมีความรูบริหาร
จัดการฟารม 
2) เพ่ือเฝาระวัง ปองกันและ
ควบคุมการเกิดโรคระบาดสัตว
ในชุมชน 
3) เพ่ือใหเกษตรกรไดรับความรู  
และขาวสารดานปศุสตัวอยาง
ถูกตองและรวดเรว็ 
4) เพ่ือสรางความเขมแข็งดาน
เศรษฐกิจภายในตําบลใหมั่นคง
และยั่งยืน 

เกษตรกรผูเลี้ยงสตัว
ตําบลแมแฝกใหม   

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกรได รับ
การอบรมจํานวน 
1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดรับ
ความรูเพ่ิมรอยละ 
70 

- เกษตรมีความรู
บริหารจดัการฟารม 
- เฝาระวัง ปองกัน
และควบคมุการเกิด
โรคระบาดสัตวใน
ชุมชน 
- เกษตรกรไดรับ
ความรู  และขาวสาร
ดานปศุสตัวอยาง
ถูกตองและรวดเรว็ 
- สรางความเขมแข็ง
ดานเศรษฐกิจภายใน
ตําบลใหมั่นคงและ
ยั่งยืน 

สํานักปลดั 
ศบกต. 

แมแฝกใหม 



     2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปสูความย่ังยืน   
2.1  แผนงานการเกษตร 

 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

9 โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลติไมผล 

๑) เพ่ือใหเกษตรกรไดรับความรู
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต
ไมผล 
๒) เพ่ือใหเกษตรกรสามารถนํา
ความรูท่ีไดไปปฏิบัตดิวยตนเอง
ไดอยางถูกตอง 
๓) เพ่ือสามารถสรางอาชีพและ
รายไดใหแกเกษตรกร 
 

เกษตรกรตําบลแมแฝก
ใหม 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกรได รับ
การอบรมจํานวน 
1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดรับ
ความรูเพ่ิมรอยละ 
70 

- เกษตรกรไดรับ
ความรูในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ผลิตไมผล 
- เกษตรกรสามารถนํา
ความรูท่ีไดไปปฏิบัติ
ดวยตนเองไดอยาง
ถูกตอง 
- สรางอาชีพและ
รายไดใหแกเกษตรกร 

สํานักปลดั 
ศบกต. 

แมแฝกใหม 

10 โครงการฝกอบรมการเพาะปลูก
ผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน 

๑) เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกร
ตระหนักถึงความสําคญัของการ
ลดการใชสารเคมีในการผลติ 
๒) เพ่ือพัฒนาองคความรูของ
เกษตรกรในการเพาะปลูกพืช
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 

ประชาชนตําบลแมแฝก
ใหม  

5๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

5๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

5๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

5๐,๐๐๐ 
 

งบเทศบาล 

-เกษตรกรได รับ
การอบรมจํานวน 
1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดรับ
ความรูเพ่ิมรอยละ 
70 

- ชวยสงเสริมให
เกษตรกรตระหนักถึง
ความสําคญัของการ
ลดการใชสารเคมีใน
การผลิต 
- เปนการพัฒนาองค
ความรูของเกษตรกร
ในการเพาะปลูกพืช
ปลอดภัย 

สํานักปลดั 
ศบกต. 

แมแฝกใหม 



     2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปสูความย่ังยืน   
2.1  แผนงานการเกษตร 

 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

11 โครงการสงเสริมการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้า   

๑) เพ่ือใหเกษตรกรไดเรียนรู
วิธีการเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าท่ีถูกวิธี 
๒) เพ่ือสรางรายไดเสริมใหแก
เกษตรกร 
๓) เพ่ือสรางความเขมแข็งและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจภายใน
ชุมชน 

เกษตรกรและประชาชน
ในตําบล 
แมแฝกใหม 

5๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

5๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

5๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

3๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกรได รับ
การอบรมจํานวน 
1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดรับ
ความรูเพ่ิมรอยละ 
70 

- เกษตรกรไดเรียนรู
วิธีการเพาะเลี้ยงสตัว
นํ้าถูกวิธี 
-สรางรายไดเสริม
ใหแกเกษตรกร 
- สรางความเขมแข็ง
และความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจภายใน
ชุมชน 
 
 

สํานักปลดั 
ศบกต. 

แมแฝกใหม 

12 โครงการฝกอบรมการกําจดั
ศัตรูพืช 

๑) เพ่ือใหเกษตรกรไดรับความรู
ในการกําจัดศัตรูพืชท่ีถูกตอง 
๓) เพ่ือใหเกษตรกรสามารถ
จัดการศตัรูพืช และสามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองและ
มีประสิทธิภาพ 
 
 

เกษตรกรตําบลแมแฝก
ใหม  

5๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกรได รับ
การอบรมจํานวน 
1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดรับ
ความรูเพ่ิมรอยละ 
70 

- เกษตรกรไดรับ
ความรูเรื่องการกําจัด
ศัตรูพืชท่ีถูกตอง 
จัดการศตัรูพืช และ
สามารถนําไปปฏิบัตไิด
อยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

สํานักปลดั 
ศบกต. 

แมแฝกใหม 



     2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปสูความย่ังยืน   
2.1  แผนงานการเกษตร 

 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

13 โครงการลดการใชสารเคมีทาง
การเกษตร 

๑) เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรลด
การใชสารเคมีในการเพาะปลูก 
๒) เพ่ือเปนการลดตนทุนจาก
การใชสารเคม ี
๓) เพ่ือชวยลดปญหา
สิ่งแวดลอม 
 

เกษตรกรตําบลแมแฝก
ใหม 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

5๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกรได รับ
การอบรมจํานวน 
1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดรับ
ความรูเพ่ิมรอยละ 
70 

- สงเสรมิใหเกษตรกร
ลดการใชสารเคมีใน
การเพาะปลูก 
- ลดตนทุนจากการใช
สารเคม ี
- ลดปญหาสิ่งแวดลอม 

สํานักปลดั 
ศบกต. 

แมแฝกใหม 

14 โครงการอบรมเรื่องการจัดการ
ดิน ธาตุอาหาร โรคและแมลงใน
การปลูกพืช 

๑) เพ่ือใหเกษตรกรตําบลแม
แฝกใหมมีความรูในการแกไข
ปญหาสภาพดินและการ
ปรับปรุงบํารุงดินท่ีถูกตอง 
๒) เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูดาน
ธาตุอาหาร โรคและแมลงในพืช 
3) เพ่ือลดตนทุนการผลิต
ทางการเพาะปลูก 
 
 
 

เกษตรกรตําบลแมแฝก
ใหม 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

5๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกรได รับ
การอบรมจํานวน 
1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดรับ
ความรูเพ่ิมรอยละ 
70 

- เกษตรกรมีความรูใน
การแกไขปญหาสภาพ
ดินและการปรับปรุง
บํารุงดินท่ีถูกตอง 
- เกษตรกรมีความรู
ดานธาตุอาหาร โรค
และแมลงในพืช 
- ลดตนทุนการผลติ
ทางการเพาะปลูก 
 

สํานักปลดั 
ศบกต. 

แมแฝกใหม 



     2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปสูความย่ังยืน   
2.1  แผนงานการเกษตร 

 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1) เพ่ือสนองพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
2) เพ่ือดําเนินการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

ประชาชนตําบลแมแฝก
ใหม 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกรไดรับ
ความรูเพ่ิมรอยละ 
70 

-ใหชุมชนตําบล 
แมแฝกใหมอนุรักษพืช
พรรณและความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในพ้ืนท่ี 
-ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
 

สํานักปลดั 

16 โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร 

เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร เกษตรกรในตําบลแม
แฝกใหม 

100,000 
(แผน LSEP) 

- - - รอยละของ
เกษตรกรมีอาชีพ
เสรมิเพ่ิมรายได 

เพิ่มรายไดใหแก
เกษตรกร 
 
 
 

สํานักปลดั 

17 โครงการสงเสริมการทําปุย
หมักและผลติผักปลอด
สารพิษ 

เพื่อลดการใชสารเคมีใน
การเกษตร 

เกษตรกรในตําบลแม
แฝกใหม 

50,000 
(แผน LSEP) 

- - - รอยละของ
เกษตรกรมีปุย
หมักและผลติผัก
ปลอดสาร 

ลดการใชสารเคมีใน
การเกษตร 
 
 
 

สํานักปลดั 



     2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปสูความย่ังยืน   
2.1  แผนงานการเกษตร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

18 โครงการศูนยการเรียนรูชุมชน
เกษตรทฤษฎี ใหม ต ามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑) จัดทําแปลงสาธิตจดุเรยีนรู
เกษตรทฤษฎีใหมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒) อบรม สงเสรมิ และเผยแพร 
เกษตรทฤษฎีใหมลดการใช
สารเคม ี
๓) สรางเครือขายกลุมเกษตรกร
ท่ีทําเกษตรอินทรียหรือลดการ
ใชสารเคมี 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกรและประชาชน
ผูสนใจตาํบลแมแฝกใหม  

1๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

2๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

2๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

2๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-จัดทําจุดเรียนรู
อยางนอย 1 จุด 
-เกษตรกรเขารวม
อยางนอยรอยละ 
70 

- แปลงสาธิตจุดเรียนรู
เกษตรทฤษฎีใหมตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
- พัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีเกษตร
ทฤษฎีใหม 
- ทําใหเกษตรกร
สามารถนําความรูท่ีได
ไปปฏิบัติดวยตนเองได
อยางถูกตอง 

สํานักปลดั 
ศบกต. 

แมแฝกใหม 



 
    3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางย่ังยืน   

3.5  แผนงานการเกษตร 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

1. เพ่ือใหประชาชนตําบล      
แมแฝกใหม ไดตั้งปณิธาน   
ความดี รูคณุคาและอนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติในพ้ืนท่ี  
2. เพ่ือเฉลมิพระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัว  สมเดจ็
พระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ 
 
 

เกษตรกรและประชาชน
ในตําบลแมแฝกใหม 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

รอยละ 80 ของ
เกษตรกรและ
ประชาชนในตําบล
แมแฝกใหม ไดตั้ง
ปณิธานความดี    
รูคุณคาและ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติในพ้ืนท่ี 

- ประชาชนตําบล 
แมแฝกใหมตั้งปณิธาน
ความดี  รูคณุคาและ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
- ปองกันและแกไข
ปญหานํ้าปาไหลหลาก 
และฟนฟูธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 
 

สํานักปลดั 
 
 

2 โครงการทําปุยหมักเพ่ือลดการ
เผา  ตําบลแมแฝกใหม 

- เพ่ือลดการผาเศษใบไม  เศษ
หญาแหง  และเศษวัสดเุหลือใช
ทางการเกษตร   
- เพ่ือลดตนทุนในการใชปุยเคม ี
- เพ่ือใหประชาชนตระหนักถึง
โทษของการเผา 

กลุมเครือขายเกษตรกร
ปลอดการเผาตําบลแม
แฝกใหม  จํานวน  30  
คน 

50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

-ลดการเผาลง 
รอยละ  80 
-กลุมเกษตรกรทํา
ปุยหมักเพ่ิมข้ึน
รอยละ 60 

สามารถลดการเผา  
ลดตนทุนการผลิตของ
เกษตรกรลงได  โดย
การใชปุยหมักทดแทน  
ดินมีความอุดม
สมบูรณมากข้ึน 
 
 

สํานักปลดั/
สํานักงาน
เกษตร
อําเภอ    

สันทราย 


