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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) 

ส าหรับ เทศบาลต าบลบึงเจริญด าเนินการ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการล้อมรั้ว
ลวดหนามสระน้้า
สาธารณะ 

เพื่อป้องกันสัตว์เลีย้ง
เช่น วัว ควาย ไม่ให้
ลงสระน้้า 

สระน้้าสาธารณะใน
เขต ทต.บึงเจรญิ 
13 หมู่บ้าน  

100,000 100,000 100,000 100,000 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีใช้น ้ำ
จำกสระน ้ำสำธำรณะ 

คันคูสระไม่พังทลาย กองช่ำง 

2 โครงการซ่อมแซม
ฝายชะลอน้้า บ้าน
หนองปรือ หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้การกักเก็บน้้า
ไว้ใช้ท้าการเกษตรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ซ่อมแซมฝายชะลอ
น้้ า ให้ ส าม ารถกั ก
เก็บน้้าได้ 

800,000 800,000 800,000 800,000 ซ่อมแซมฝายชะลอน้้า
ให้สามารถกักเก็บน้้าได้ 

ฝายชะลอน้้าสามารถ
กักเก็บน้้าได ้

กองช่ำง 

3 โครงการขุดลอก
คลอง บ้านบึงเจริญ 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้คลองไม่ตื้นเขิน
สามารถกักเก็บน้้าได้
ปริมาณมากขึ้น 

ขุดลอกคลอง บ้าน
บึงเจริญ หมู่ที่ 1 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขุดลอกคลองได้ตำม
รำยละเอียดตำมแบบ 
ทต.บึงเจริญ ก้ำหนด 

คลองไม่ตื้นเขิน
สามารถกักเก็บน้้าได้
ปริมาณมากขึ้น 

กองช่ำง 

4 โครงการก่อสร้าง
ศูนย์สมุนไพร 
ต้าบลบึงเจริญ 

เพื่อเป็นแหล่งศึกษา
เรียนรูเ้รื่องสมุนไพร 

วัดป่าพระสบาย/รพ
สต.บ้านบึงเจริญ/รพ
สต.บ้านสายตร4ี 

800,000 800,000 800,000 800,000 ระดับควำมส้ำเร็จใน
กำรถ่ำยทอดควำมรู ้

มีแหล่งศึกษาเรียนรู้
เรื่องสมุนไพร 

กองช่ำง 

5 โครงการขุดลอกล้า
ห้วยตาอยู ่

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
น้้าเพื่อท้าการเกษตร 

ล้าห้วยตาอยู ่ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ขุดลอกคลองได้ตำม
รำยละเอียดตำมแบบ 
ทต.บึงเจริญ ก้ำหนด 

คลองไม่ตื้นเขิน
สามารถกักเก็บน้้าได้
ปริมาณมากขึ้น 

กองช่ำง 

รวม 5 โครงการ - - 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 - - - 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
              2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
ต้าบลบึงเจริญ 

เพื่อใหส้่งเสรมิ
สนับสนุนให้เกดิกลุม่
อาชีพที่เข้มแข็งใน 
ต.บึงเจรญิ 

ประชาชนท่ีสนใจ 
ในการประกอบ
อาชีพกลุ่มต่างๆ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน
ที่ร่วมโครงการ
สามารถน้าความรู้ ไป
ประกอบอาชีพได ้

ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายได้เสริม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

2 โครงการฝึกอบรม
การท้าดอกไม้จันทน ์
 

เพื่อให้ความรู้ 
ค้าแนะน้า สนับสนุน
ปัจจัยในการ
ประกอบอาชีพกลุ่ม
ต่างๆให้เข้มแข็ง 

ประชาชนท่ีสนใจ 
จ้านวนรุ่นละ       
50 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของประชาชน
ที่ร่วมโครงการ
สามารถน้าความรู้ ไป
ประกอบอาชีพได ้

ประชาชนมีการ
รวมกลุ่มและกลุ่ม
เข้มแข็งสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

3 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต้าบลบึงเจริญพออยู่ 
พอกิน พึ่งตนเองได้ 

ประชาชนในต้าบล
บึงเจริญ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน
ในต้าบลที่สามารถ
พึ่งตนเองได ้

ประชาชนใน
ต้าบลสามารถ
พึ่งตนเองได ้

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
4 โครงการส่งเสริมการ

เลี้ยงโคเนื้อ 
เพื่อให้ประชาชน
พึ่งตนเองได้ ลด
รายจ่าย 

ประชาชน 13 
หมู่บ้าน 

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของประชาชน
ที่ร่วมโครงการ
สามารถน้าความรู้ ไป
ประกอบอาชีพได ้

ประชาชน
พึ่งตนเองได้ ลด
รายจ่าย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

           
   

 
   

 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
              2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริม
สนับสนนุการใช้ปุย๋
พืชสด 

เพื่อปรับสภาพดนิให้
เกิดการย่อยสลายลด
ปริมาณการใชปุ้๋ยเคมี
ลดต้นทนุการผลิต 

ประชาชน 13 
หมู่บ้าน    

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละเกษตรกร
เข้าใจวิธีการ
ปรับปรุงบ้ารุงดนิ
และสามารถน้าไป
ปรับใช้ในการทา้
เกษตรอ่ืนๆได้ 

เกษตรกรมีความรู้
สามารถแก้ปัญหา
ดินและลดต้นทุน
ในการท้าเกษตร
ได ้

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

6 โครงการจัดท้า
แปลงสาธิตปลูก
หญ้าแฝกและการ
ใช้ประโยชน์จาก
หญ้าแฝกตามแนว
พระราชดา้ริ 

เพื่อให้ความรูใ้นการ
ใช้ประโยชน์ จาก
หญ้าแฝก 

ประชาชนต้าบลบึง
เจริญ    

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน
ที่ร่วมโครงการ
สามารถน้าความรู้ ไป
ใช้ประโยชน์ไดจ้ริง 

ประชาชนท่ีร่วม
โครงการสามารถ
น้าความรู้ ไปไปใช้
ประโยชนไ์ด้จริง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 

7 โครงการศึกษาดู
งานการปลูกกล้วย
หอมทองเพื่อการ
ส่งออก 

เพื่อศึกษา หาความรู้  
ดูประสบการณ์การ
ปลูกกล้วยหอมทอง 
การดูแลรักษา 
การตลาด การสง่ออก 

เกษตรกรผู้สนใจ 
จ้านวนรุ่น ละ      
50 คน    

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน
มีความรู้ในการปลูก
กล้วยหอมทอง 
สามารถนา้ไป
ประกอบอาชีพได ้

เกษตรกรมีความรู้ 
สามารถนา้ไป
ประกอบอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 
 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
              2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ 
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับคนยากจนใน
เทศบาลตา้บล 
บึงเจริญ   

ประชาชนและผู้ที่มี
ความสนใจในการ
สร้างอาชพีใน 
 ทต.บึงเจริญ   

10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนา้ไป
ประกอบอาชีพได ้

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

9 โครงการจัดท้า
แปลงสิตปลูกหญ้า
แฝกและการใช้
ประโยชน์จากหญ้า
แฝก 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนปลูกหญ้า
แฝกและใช้ประโยชน์
จากหญ้าแฝก 

ประชาชนต้าบล 
บึงเจริญ 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนา้ไป
ประกอบอาชีพได ้

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

10 โครงการฝึกอบรม
อาชีพการท้า 
/ไม้กวาด/จักสาน/
ทอสื่อกก 

เพื่อให้ความรู้ 
ค้าแนะน้า สนับสนุน
ปัจจัยในการประกอบ
อาชีพกลุ่มต่างๆให้
เข้มแข็ง 

ประชาชนท่ีสนใจ 
จ้านวนรุ่นละ       
50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน
ที่ร่วมโครงการ
สามารถน้าความรู้ ไป
ประกอบอาชีพได ้

ป ระชาชน มี ก าร
รวมกลุ่มและกลุ่ม
เข้ มแข็ งสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

11 โครงการฝึกอบรม
อาชีพการเพาะเหด็
ฟาง,เห็ดนางฟ้า 

เพื่อให้ความรู้ 
ค้าแนะน้า สนับสนุน
ปัจจัยในการประกอบ
อาชีพกลุ่มต่างๆให้
เข้มแข็ง 

ประชาชนท่ีสนใจ 
จ้านวนรุ่นละ       
50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน
ที่ร่วมโครงการ
สามารถน้าความรู้ ไป
ประกอบอาชีพได ้

ป ระชาชน มี ก าร
รวมกลุ่มและกลุ่ม
เข้ มแข็ งสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
              2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงไก่พันธไ์ข ่

เพื่อให้ประชาชน
พึ่งตนเองได้ ลด
รายจ่าย 

ประชาชน 13 
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน
ที่ร่วมโครงการ
สามารถน้าความรู้ ไป
ประกอบอาชีพได ้

ประชาชน
พึ่งตนเองได้ ลด
รายจ่าย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

13 โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงปลาในบ่น้้าตื้น 

เพื่อให้ประชาชน
พึ่งตนเองได้ ลด
รายจ่าย 

ประชาชน 13 
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน
ที่ร่วมโครงการ
สามารถน้าความรู้ ไป
ประกอบอาชีพได ้

ประชาชน
พึ่งตนเองได้ ลด
รายจ่าย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

รวม 13 โครงการ - - 670,000 670,000 670,000 670,000 - - - 

 
 

แบบ ผ.01 


