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ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

แนวทางการพัฒนา     : 3.1 การพัฒนาเกษตรอนิทรียต์ามแนวพระราชด าริเศรษฐกจิพอเพียง

 เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดัอบรมให้ความรู้การท า
เกษตรตามแนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกจิพอเพียง

เพื่อจดัอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการท าเกษตร
ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกจิพอเพียง

 หมู่ที่  ๑-๑๑   ๕๐,๐๐๐ 
 อบต.

  ๕๐,๐๐๐  
อบต.

  ๕๐,๐๐๐ 
 อบต.

เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการท าเกษตรตาม
แนวทางพระราชด าริเศรษฐกจิ
พอเพียง

อบต.หินโคน

2 สนับสนุนส่งเสริมการท าเกษตร
ตามแนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกจิพอเพียง

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนท า
การเกษตรตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกจิ
พอเพียง

  หมู่ที่ 1-11   ๕๐,๐๐๐ 
 อบต.

  ๕๐,๐๐๐  
อบต.

  ๕๐,๐๐๐ 
 อบต.

เกษตรกรหันมาท าเกษตรตาม
แนวทางพระราชด าริเศรษฐกจิ
พอเพียง

อบต.หินโคน

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

แนวทางการพัฒนา    : 3.2 การพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอนิทรีย์

 เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั
การผลิตปุ๋ยอนิทรียช์วีภาพ

เพื่อแกไ้ขปัญหาการใชส้ารเคมีในการเกษตร   เกษตรกร หมู่ที่ ๑-
๑๑

3๐,๐๐๐  
อบต.

3๐,๐๐๐  
อบต.

3๐,๐๐๐  
อบต.

เกษตรกรสามารถใชปุ้๋ยอนิทรีย์
ชวีภาพเพื่อลดต้นทุนในการผลิต

อบต.หินโคน
(สนง.เกษตร)

งบประมาณและที่มา

งบประมาณและที่มา
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ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

แนวทางการพัฒนา    : 3.3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรอนิทรียก์ารส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร

 เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม
ผลิตปุ๋ยอนิทรียช์วีภาพ

เพื่อด าเนินการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการ
รวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอนิทรียช์วีภาพไว้ใชใ้น
ครัวเรือนและจ าหน่าย

        เกษตรกร       
 หมู่ที่ ๑-๑๑

100,000 
อบต.

100,000 
อบต.

100,000 
อบต.

เกษตรกรมีผลผลิตดีขึ้น
เนื่องจากดินมีคุณภาพดีขึ้น

อบต.หินโคน
สนง.เกษตร

2 สนับสนุนให้รวมกลุ่มใชผ้ลผลิต
เกษตรอนิทรียเ์พื่อลดต้นทุนใน
การผลิต

เพื่อด าเนินการจดัต้ังแหล่งเรียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพียง และเกษตรทฤษฎใีหม่

ต าบลหินโคน 2๐๐,๐๐๐ 
 อบต.

2๐๐,๐๐๐  
อบต.

2๐๐,๐๐๐ 
 อบต.

ประชาชนอยู่อยา่งพอเพียง 
ชมุชนเกดิการพัฒนาอยา่งยั่งยนื

อบต.หินโคน
(พช.อ.จกัราช)

งบประมาณและที่มา
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ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แนวทางการพัฒนา    : 3.4  แนวทางการพัฒนาการบริหารจดัการน้ าเพื่อการเกษตร

1 อบรมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกบั
การการบริหารจดัการน้ าอยา่งมี
ระบบ

เพื่อด าเนินการอบรมให้ความรู้เกษตรกร
เกี่ยวกบัการการบริหารจดัการน้ าอยา่งมีระบบ

        เกษตรกร       
 หมู่ที่ ๑-๑๑

๒๐,๐๐๐  
อบต.

๒๐,๐๐๐  
อบต.

๒๐,๐๐๐  
อบต.

เกษตรกรมีความรู้ในการเลือก
ปลูกพืชเกษตรตามฤดูกาล

อบต.หินโคน

2 อนุรักษ์แหล่งน้ าไว้ใชใ้นพื้นที่
เกษตรอยา่งคุ้มค่า

เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ าไว้ใชใ้นฤดูแล้งและใน
ยามที่จ าเป็น

        เกษตรกร       
 หมู่ที่ ๑-๑๑

100,000 
อบต.

100,000 
อบต.

100,000 
อบต.

เกษตรกรรู้จกัการอนุรักษ์แหล่ง
น้ าไว้ใชใ้นฤดูแล้ง

อบต.หินโคน

3 จดัซ้ือเคริองสูบน้ าแบบหอยโขง่
ชนิดขบัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์
ดีเซลขนาดท่อดูดขนาด ø 6 ' ท่อ
ส่ง ø 6 ' (150X150 มม.) 
สามารถสูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า 234
 ลบ.ม./ชม.ที่แรงสูบส่งไม่น้อยกว่า
 14 ม. ติดต้ังบนเทเลอร์ลากจงู 2
 ล้อพร้อมอปุกรณ์

เพื่อด าเนินการจดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ าไว้ใชบ้ริหาร
จดัการน้ าอยา่งมีระบบและคุ้มค่า

เคร่ืองสูบน้ า 2 เคร่ือง 300,๐๐๐ 
 อบต.

300,๐๐๐  
อบต.

300,๐๐๐ 
 อบต.

มีเคร่ืองสูบน้ าไว้เพื่อใชใ้นการ
บริหารจดัการน้ าอยา่งยั่งยนื

อบต.หินโคน
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ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

แนวทางการพัฒนา    : 3.5  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมปรับปรุงบ ารุงดินให้มความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร

 เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 สนับสนุนส่งเสริมการปรับปรุง

คุณภาพดิน
เพื่อด าเนินการสนับสนุนส่งเสริมการปรับปรุง
คุณภาพดินให้แกเ่กษตรกรในพื้นที่

        เกษตรกร       
 หมู่ที่ ๑-๑๑

๒๐,๐๐๐  
อบต.

๒๐,๐๐๐  
อบต.

๒๐,๐๐๐  
อบต.

เกษตรกรมีผลผลิตดีขึ้น
เนื่องจากดินมีคุณภาพดีขึ้น

อบต.หินโคน

2 อบรมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกบั
การการปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความ
เหมาะสมตามสภาพดิน

เพื่อด าเนินการอบรมให้ความรู้เกษตรกร
เกี่ยวกบัการการปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความ
เหมาะสมตามสภาพดิน

        เกษตรกร       
 หมู่ที่ ๑-๑๑

๒๐,๐๐๐  
อบต.

๒๐,๐๐๐  
อบต.

๒๐,๐๐๐  
อบต.

เกษตรกรมีความรู้ในการ
ปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความ
เหมาะสมตามสภาพดิน

อบต.หินโคน

3 ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุง
คุณภาพดินโดยใชว้ัตถดิุบจากปุ๋ย
อนิทรียช์วีภาพ

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพดิน
โดยใชว้ัตถดิุบจากปุ๋ยอนิทรียช์วีภาพ

        เกษตรกร       
 หมู่ที่ ๑-๑๑

100,000 
อบต.

100,000 
อบต.

100,000 
อบต.

เกษตรกรสามารถลดต้นทุนใน
การผลิตและมีผลผลิตทาง
การเกษตรที่เพิ่มขึ้น

อบต.หินโคน

งบประมาณและที่มา


