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แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

( ผลผลติของโครงการ ) ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 (KPI)

1 โครงการจดัซ้ือจดัหา
วสัดุครุภณัฑท์างดา้น
การเกษตร

เพ่ือสนบัสนุนทางดา้น
เคร่ืองมือการเกษตรท่ีทนัสมยั
ใหก้บัเกษตรกร

 จดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้า 
ขนาด 8 x 8 จ านวน 5 
เคร่ือง/ปี
-จดัซ้ือรถไถนาชนิดเดิน
ตาม
-จดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้าเบน
ซิล ขนาด 3.5  น้ิว 
จ  านวน 3 เคร่ืองต่อปี
ใหก้บักลุ่มเกษตรกรท า
นาหมูท่ี่ 1-14

1,000,000.-
(งบ อบต.)

1,000,000.-
(งบ อบต.)

1,000,000.-
(งบ อบต.)

1,000,000.-
(งบ อบต.)

ร้อยละของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
จดัซ้ือจดัหาวสัดุ

 - เพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร
- เพ่ิมรายไดใ้หก้บั
เกษตรกร

ส านกัปลดัฯ

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

รายละเอียดโครงการพฒันา

 แผนพฒันาส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี

ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตร์ การพฒันาเศรษฐกิจให้มคีวามมัน่คงและมคีวามสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์  การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

แผนงาน การพฒันาเพ่ือเพิม่มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิม่ทกัษะทางด้านอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ

แผนพัฒนาสีปี่   (พ.ศ.2561- 2564)  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงเพยี 
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แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

( ผลผลติของโครงการ ) ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 (KPI)

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

รายละเอียดโครงการพฒันา

 แผนพฒันาส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี

ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตร์ การพฒันาเศรษฐกิจให้มคีวามมัน่คงและมคีวามสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์  การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

แผนงาน การพฒันาเพ่ือเพิม่มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิม่ทกัษะทางด้านอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ

2 โครงการจดัท าปุ๋ ย
ชีวภาพและปุ๋ ยอินทรีย์
ชนิดอดัเมด็

เพ่ือปรับปรุงดินใหมี้คุณภาพ สนบัสนุนกลุ่มจดัท าปุ๋ ย
ชีวภาพในพ้ืนท่ี 
ครอบคลุม 14 หมูบ่า้น 
และจดัซ้ือเคร่ืองอดัปุ๋ ย
ชีวภาพ จ านวน 2เคร่ือง 
 หมูท่ี่ 12

200,000.-
(งบ อบต.) / 
กรมพฒันา

ท่ีดิน

200,000.-
(งบ อบต.) / 
กรมพฒันา

ท่ีดิน

200,000.-
(งบ อบต.) / 
กรมพฒันา

ท่ีดิน

200,000.-
(งบ อบต.) / 
กรมพฒันา

ท่ีดิน

จดัท าปุ๋ ยชีวภาพ
และปุ๋ ยอินทรียช์นิด
อดัเมด็

ราษฎรไดรั้บประโยชน์
จากดินท่ีมีคุณภาพ 
สามารถท าการเกษตร
ไดดี้ 
-เพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร

ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสีปี่   (พ.ศ.2561- 2564)  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงเพยี 
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แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

( ผลผลติของโครงการ ) ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 (KPI)

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

รายละเอียดโครงการพฒันา

 แผนพฒันาส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี

ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตร์ การพฒันาเศรษฐกิจให้มคีวามมัน่คงและมคีวามสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์  การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

แผนงาน การพฒันาเพ่ือเพิม่มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิม่ทกัษะทางด้านอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ

3 อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน ๆ 
เพ่ือด าเนินกิจกรรม
ทางดา้นการพฒันาและ
ส่งเสริมการเกษตร

 -เพ่ือพฒันาดา้นการเกษตรให้
เจริญกา้วหนา้
-ช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ี

อุดหนุนส านกังาน
เกษตรอ าเภอบา้นไผ ่
เพ่ือด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการต่าง ๆ
อุดหนุน  สนง.เกษตร
อ าเภอบา้นไผ ่ตาม
โครงการคลีนิคเกษตร
เคล่ือนท่ีในพระราชานุ
เคราะห์สมเดจ็พระบรม
โอรสาธิราชฯ  สยาม
มกฎุราชกมุาร

50,000.-
(งบ อบต.)

50,000.-
(งบ อบต.)

50,000.-
(งบ อบต.)

50,000.-
(งบ อบต.)

ร้อยละของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
อุดหนุนส านกังาน
เกษตรอ าเภอบา้นไผ่

 -ช่วยเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร
-เกษตรกรไดรั้บการ
ส่งเสริมและพฒันา
อาชีพต่าง ๆทางดา้น
การเกษตรสามารถสร้าง
รายได้

ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสีปี่   (พ.ศ.2561- 2564)  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงเพยี 
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แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

( ผลผลติของโครงการ ) ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 (KPI)

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

รายละเอียดโครงการพฒันา

 แผนพฒันาส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี

ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตร์ การพฒันาเศรษฐกิจให้มคีวามมัน่คงและมคีวามสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์  การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

แผนงาน การพฒันาเพ่ือเพิม่มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิม่ทกัษะทางด้านอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ

4 โครงการฟาร์มตวัอยา่ง
เพ่ือเทิดพระเกียรติ
ครองราชย ์70 ปี

 -เพ่ือพฒันาดา้นการเกษตรให้
เจริญกา้วหนา้
-ช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ี

 -เพ่ือเทิดพระเกียรติ
ครองราชย ์70 ปี

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

ร้อยละของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
อุดหนุนส านกังาน
เกษตรอ าเภอบา้นไผ่

 -ช่วยเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร
-เกษตรกรไดรั้บการ
ส่งเสริมและพฒันา
อาชีพต่าง ๆทางดา้น
การเกษตรสามารถสร้าง
รายได้

ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสีปี่   (พ.ศ.2561- 2564)  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงเพยี 
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แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

( ผลผลติของโครงการ ) ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 (KPI)

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

รายละเอียดโครงการพฒันา

 แผนพฒันาส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี

ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตร์ การพฒันาเศรษฐกิจให้มคีวามมัน่คงและมคีวามสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์  การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

แผนงาน การพฒันาเพ่ือเพิม่มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิม่ทกัษะทางด้านอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ

5 โครงการส่งเสริม
เกษตรกรดา้นประมง 
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพ่ือใหเ้กษตรกรไดมี้ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้าอยา่งถูกตอ้ง
ตามหลกัวิชาการ
2.เพ่ือใหเ้กษตรกรท่ีท าการ
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้าอยูแ่ลว้มี
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน
3.เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได ้
และสร้างอาชีพ
4.เพ่ือความเป็นอยูต่ามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
โครงการจ านวน  20 ราย
  มีผลผลิตจากการ
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้าเพ่ิมข้ึน
ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 15

15,000.-
(งบ อบต.)

15,000.-
(งบ อบต.)

15,000.-
(งบ อบต.)

ร้อยละของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
จ านวน  20 ราย 

1.เกษตรกรมี
ผลตอบแทนและผลผลิต
เพ่ิมข้ึน
2. เกษตรกรท่ีอยู่
ใกลเ้คียงสามารถน าไป
เป็นตวัอยา่งได้
3.เกษตรกรสามารถ
น าไปเป็นอาชีพเสริมได้
และสร้างรายได้
4.เกษตรกรมีความ
เป็นอยูต่ามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสีปี่   (พ.ศ.2561- 2564)  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงเพยี 
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แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

( ผลผลติของโครงการ ) ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 (KPI)

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

รายละเอียดโครงการพฒันา

 แผนพฒันาส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี

ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตร์ การพฒันาเศรษฐกิจให้มคีวามมัน่คงและมคีวามสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์  การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

แผนงาน การพฒันาเพ่ือเพิม่มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิม่ทกัษะทางด้านอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ

6 โครงการส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหชุ้มชนใช้
ระบบสหกรณ์ในการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

1.เพ่ือจดัตั้งกลุ่มอาชีพใหม่
2.เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุน
กลุ่มอาชีพเดิมทีอยูแ่ลว้

อาชีพของประชาชนใน 
ต.เมืองเพีย จ  านวน 4 
หมูบ่า้นๆละ 1 กลุ่ม
อาชีพ ผลิตภณัฑผ์า้บา้น
ละวา้,ผา้ไหมมดัหม่ี 
เมืองเพีย,พริกป่นบา้นดู่
ใหญ่ ,ศนูยป์ลาชีกกคอ้

120,000.-
(งบ อบต.)

120,000.-
(งบ อบต.)

120,000.-
(งบ อบต.)

ร้อยละของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

1.มีรายไดป้ระจ า
2.ท าใหเ้ศรษฐกิจและ
สงัคมในชุมชนเขม้แขง็
3.ท าใหคุ้ณภาพชีวิตดีข้ึน

ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสีปี่   (พ.ศ.2561- 2564)  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงเพยี 



271

แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

( ผลผลติของโครงการ ) ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 (KPI)

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

รายละเอียดโครงการพฒันา

 แผนพฒันาส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี

ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตร์ การพฒันาเศรษฐกิจให้มคีวามมัน่คงและมคีวามสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์  การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

แผนงาน การพฒันาเพ่ือเพิม่มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิม่ทกัษะทางด้านอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ

7 โครงการคดัเลือกกลุ่ม
เศรษฐกิจและสงัคมใน
รูปแบบกิจการสหกรณ์
แบบเป็นทางการ

1.เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุน
กลุ่มตวัอยา่งท่ีดี
2.เพ่ือใหเ้กิดผลิตภณัฑสิ์นคา้ 
OTOP

1.ประกวดประเภทการ
รวมกลุ่มอาชีพแบบเป็น
ทางการโดยใชรู้ปแบบ
ตามวาระแห่งชาติดา้น
การสหกรณ์
2.กลุ่มอาชีพไหมมดัหม่ี
บา้นเมืองเพีย
3.ผลิตสินคา้ OTOP 
ต าบลเมืองเพีย

240,000.-
(งบ อบต.)

240,000.-
(งบ อบต.)

240,000.-
(งบ อบต.)

ร้อยละของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงดา้น
การรูปแบบกิจการ
สหกรณ์แบบเป็น
ทางการ

1.ระบบเศรษฐกิจและ
สงัคมในชุมชนเขม้แขง็
ข้ึน
2.รายไดต่้อครัวเรือน
เพ่ิมข้ึน
3.ท าใหคุ้ณภาพชีวิตดีข้ึน
4.ท าใหร้ากฐานทาง
เศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศมัน่คง

ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสีปี่   (พ.ศ.2561- 2564)  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงเพยี 



272

แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

( ผลผลติของโครงการ ) ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 (KPI)

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

รายละเอียดโครงการพฒันา

 แผนพฒันาส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี

ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตร์ การพฒันาเศรษฐกิจให้มคีวามมัน่คงและมคีวามสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์  การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

แผนงาน การพฒันาเพ่ือเพิม่มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิม่ทกัษะทางด้านอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ

8 โครงการพฒันา
ผลิตภณัฑข์า้ว OTOP 
ต าบลเมืองเพีย

1.เพ่ือสร้างองคค์วามรู้การ
ผลิตขา้วสารถุง OTOP ต าบล
เมืองเพีย
2.เพ่ือพฒันาวิธีการขาย
ขา้วสารถุง OTOP ต าบลเมือง
เพีย

 - อบรมเชิงปฏิบติัการ
ใหก้บักลุ่มเศรษฐกิจ 
และสงัคมในรูปแบบ
กิจการสหกรณ์แบบ
ทางการ กลุ่มผลิตภณัฑ์
ขา้ วOTOP ต าบลเมือง
เพีย

100,000.-
(งบ อบต.)

100,000.-
(งบ อบต.)

100,000.-
(งบ อบต.)

100,000.-
(งบ อบต.)

ร้อยละของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ดา้นผลิตภณัฑข์า้ว 
OTOP ต าบลเมือง
เพีย

1.ขา้วสารถุง OTOP 
ต าบลเมืองเพียบรรจุถุง
ไดม้าตรฐานทางการคา้
2.ท าใหข้ายขา้วสารถุง 
OTOP ต าบลเมืองเพีย
ไดม้ากข้ึน
3.รายไดต่้อครัวเรือน
เพ่ิมข้ึน

ส านกัปลดัฯ

9 โครงการพฒันาสินคา้
ทางการเกษตรประเภท
ขา้ว

เพ่ิมองคค์วามรู้ดา้นการปลูก
ขา้วโดยวิธีการเกษตรอินทรีย์

อบรมเกษตรกรปลูกขา้ว
โดยการใชเ้กษตรอินทรีย์
 จ  านวน 100 ครัวเรือน

150,000.-
(งบ อบต.)

200,000.-
(งบ อบต.)

200,000.-
(งบ อบต.)

ปลูกขา้วโดยการใช้
เกษตรอินทรีย ์
จ  านวน 100 
ครัวเรือน

1.ลดตน้ทนุการผลิตล
2.เพ่ิมมลูคา่รายได้

ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสีปี่   (พ.ศ.2561- 2564)  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงเพยี 



273

แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

( ผลผลติของโครงการ ) ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 (KPI)

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

รายละเอียดโครงการพฒันา

 แผนพฒันาส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี

ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตร์ การพฒันาเศรษฐกิจให้มคีวามมัน่คงและมคีวามสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์  การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

แผนงาน การพฒันาเพ่ือเพิม่มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิม่ทกัษะทางด้านอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ

10 ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพผลิตภณัฑก์ลุ่ม 
OTOP หมูบ่า้นเช่น 
ผลิตภณัฑผ์า้บา้นละวา้ 
ผา้ไหมมดัหม่ีเมืองเพีย 
พริกป่นบา้นดู่ใหญ่ ศนูย์
ปลาชีกกคอ้ ฯลฯ

เพ่ือพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์
(OTOP) ใหมี้คุณภาพ 
มาตรฐาน ไดรั้บการยอมรับ 
และ สร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน
พ้ืนท่ี ม.1 -14

1,000,000.-
(งบ อบต. / 
อบจ./ททท.)

1,000,000.-
(งบ อบต. / 
อบจ./ททท.)

1,000,000.-
(งบ อบต. / 
อบจ./ททท.)

1,000,000.-
(งบ อบต. / 
อบจ./ททท.)

ร้อยละของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ผลิตภณัฑ ์(OTOP)

ผลิตภณัฑ ์หน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP)
 ไดรั้บการยอมรับ 
สามารถส่งไปจ าหน่าย
ทั้งในและต่างประเทศ
และเพ่ิมรายไดใ้หก้บั
กลุ่มอาชีพ

ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสีปี่   (พ.ศ.2561- 2564)  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงเพยี 



274

แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

( ผลผลติของโครงการ ) ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 (KPI)

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

รายละเอียดโครงการพฒันา

 แผนพฒันาส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี

ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตร์ การพฒันาเศรษฐกิจให้มคีวามมัน่คงและมคีวามสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์  การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

แผนงาน การพฒันาเพ่ือเพิม่มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิม่ทกัษะทางด้านอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ

11 โครงการศนูยเ์ศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าริ อบต.เมือง
เพีย

เพ่ือจดัตั้งศนูยเ์ศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ

ศนูยเ์ศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ 
อบต.เมืองเพีย

100,000.-
(งบ อบต.)

100,000.-
(งบ อบต.)

100,000.-
(งบ อบต.)

100,000.-
(งบ อบต.)

ร้อยละของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ผลิตภณัฑ ์(OTOP)

ผลิตภณัฑ ์หน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP)
 ไดรั้บการยอมรับ 
สามารถส่งไปจ าหน่าย
ทั้งในและต่างประเทศ
และเพ่ิมรายไดใ้หก้บั
กลุ่มอาชีพ

ส านกัปลดัฯ

12 โครงการส่งเสริม
ประชาชนด าเนินการ
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือใหป้ระชาชนไดศึ้กษา
แนวทางตามแนวทาง
พระราชด าริ

ส่งเสริมแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชด าริ

100,000.-
(งบ อบต.)

100,000.-
(งบ อบต.)

100,000.-
(งบ อบต.)

ร้อยละของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ผลิตภณัฑ ์(OTOP)

ประชาชนสามารถศึกษา
 หาความรู้ และสามารถ
น าความรู้มาประยกุตใ์ช้
ในครอบครัว

ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสีปี่   (พ.ศ.2561- 2564)  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงเพยี 
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แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

( ผลผลติของโครงการ ) ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 (KPI)

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

รายละเอียดโครงการพฒันา

 แผนพฒันาส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี

ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตร์ การพฒันาเศรษฐกิจให้มคีวามมัน่คงและมคีวามสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์  การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

แผนงาน การพฒันาเพ่ือเพิม่มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิม่ทกัษะทางด้านอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ

13 ส่งเสริมการฝึกอาชีพเพ่ือ
เพ่ิมรายไดแ้ลลดรายจ่าย
ใหก้บัผูมี้รายไดต้  ่ากวา่
เกณฑ ์จปฐ.,ผูว้า่งงานใน
พ้ืนท่ี

พฒันาอาชีพและพฒันารายได้
ใหก้บัผูมี้รายไดต้  ่ากวา่เกณฑ ์
จปฐ.และผูว้า่งงานในพ้ืนท่ี
,กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี  
หมูท่ี่  1 –14

 -ฝึกอบรมอาชีพใหก้บัผู ้
วา่งงานในพ้ืนท่ี
-ผูมี้รายไดต้  ่ากวา่เกณฑ ์
จปฐ.
-กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน
พ้ืนท่ี ม.1-14 เช่นกลุ่ม
อาชีพเพาะเห็ด,การทอ
เส่ือดว้ยตน้ธูป

50,000.-
(งบ อบต.)

50,000.-
(งบ อบต.)

50,000.-
(งบ อบต.)

ร้อยละของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
เพ่ิมรายไดแ้ละลด
รายจ่าย

สร้างอาชีพ พฒันารายได้ ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสีปี่   (พ.ศ.2561- 2564)  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงเพยี 



276

แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

( ผลผลติของโครงการ ) ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 (KPI)

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

รายละเอียดโครงการพฒันา

 แผนพฒันาส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี

ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตร์ การพฒันาเศรษฐกิจให้มคีวามมัน่คงและมคีวามสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์  การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

แผนงาน การพฒันาเพ่ือเพิม่มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิม่ทกัษะทางด้านอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ

14 โครงการสนบัสนุน
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ในพ้ืนท่ี

ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
และเพ่ิมรายไดโ้ดยใหกู้ย้มื
เงินตามโครงการเงินกู้
เศรษฐกิจชุมชน

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน
พ้ืนท่ีหมูท่ี่ 1-14ท่ีขอรับ
เงินอุดหนุนตาม
โครงการเงินกูเ้ศรษฐกิจ
ชุมชน ,และงบประมาณ
ของ อบต.เช่น กลุ่มทอ
ผา้ไหม,ผา้ฝ้าย,กลุ่มท า
ดอกไมจ้นัทร์,กลุ่ม
เกษตรกรท านา,กลุ่ม
อาชีพผลิตชาใบหมอ่น,

1,400,000.-
(งบ อบต.)

1,400,000.-
(งบ อบต.)

1,400,000.-
(งบ อบต.)

1,400,000.-
(งบ อบต.)

ร้อยละของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
เพ่ิมรายไดแ้ละลด
รายจ่าย

ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและเพ่ิมรายได้

ส านกัปลดัฯ

แผนพัฒนาสีปี่   (พ.ศ.2561- 2564)  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงเพยี 



277

แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

( ผลผลติของโครงการ ) ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 (KPI)

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

รายละเอียดโครงการพฒันา

 แผนพฒันาส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการเอง

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี

ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตร์ การพฒันาเศรษฐกิจให้มคีวามมัน่คงและมคีวามสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์  การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

แผนงาน การพฒันาเพ่ือเพิม่มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิม่ทกัษะทางด้านอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ

15 โครงการฝึกอบรมงาน
ดา้นการส่งเสริมอาชีพ
ของชุมชนเพ่ือพฒัน
ทกัษะดา้นอาชีพและ
ส่งเสริมเพ่ิมพนูรายได้

พฒันาทกัษะดา้นอาชีพ เพ่ือ
เพ่ิมรายไดใ้นชุมชน

ประชาชนในพ้ืนท่ี 14 
หมูบ่า้น

150,000.-
(งบ อบต.)

150,000.-
(งบ อบต.)

150,000.-
(งบ อบต.)

150,000.-
(งบ อบต.)

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕

ประชาชนมีความรู้และ
น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้

ส านกัปลดัฯ

16 โครงการศนูยเ์ทคโนโลยี
 ประจ าหมูบ่า้น เพ่ือ
ลูกหลานในอนาคต

เพ่ือพฒันาทกัษะทางดา้น
อาชีพใหก้บัเยาวชน

จดัอบรมใหค้วามรู้ฝึก
ปฏิบติัใหก้บัเยาวชนใน
พ้ืนท่ี หมูท่ี่ 1 -14

140,000.-
(งบ อบต.)

140,000.-
(งบ อบต.)

140,000.-
(งบ อบต.)

140,000.-
(งบ อบต.)

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕

เพ่ิมทกัษะทางดา้นอาชีพ
ใหก้บัเยาวชนในพ้ืนท่ี

ส านกัปลดัฯ

17 โครงการตน้กลา้อาชีพ
เยาวชนต าบลเมืองเพีย

เพ่ือพฒันาทกัษะทางดา้น
อาชีพใหก้บัเยาวชน

จดัอบรมใหค้วามรู้ฝึก
ปฏิบติัใหก้บัเยาวชนใน
พ้ืนท่ี

140,000.-
(งบ อบต.)

140,000.-
(งบ อบต.)

140,000.-
(งบ อบต.)

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖

เพ่ิมทกัษะทางดา้นอาชีพ
ใหก้บัเยาวชนในพ้ืนท่ี

ส านกัปลดัฯ

   5,105,000    5,155,000    4,630,000    4,665,000รวม

แผนพัฒนาสีปี่   (พ.ศ.2561- 2564)  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงเพยี 


