
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 77 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 3  การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  2 ด้านเศรษฐกจิและการเกษตร 

1. แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเลี้ยง
ปลาดุกในบ่อผ้าใบ 

เพื่อให้เกษตรกรใช้
ชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงลด
รายจ่ายเพิ่มรายได ้

จัดอบรม 
จ านวน 1 รุ่น 

- 300,000 300,000 - - ผู้เข้าอบรม
สามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติ
ได้จริง 

ประชาชนมีปลา
ดุกไว้บรโิภคเหลือ
จากบริโภคน าไป
จ าหน่าย 

กอง
สวัสดิการ

ฯ 

2 โครงการส่งเสริม
สนับสนนุการท าปุ๋ย
พืชสด 

เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนเพิ่มผลผลิต
สร้างรายได้ให้
ประชาชน 

อบรมจ านวน 
1 รุ่นๆละ
130 คน 

- 70,000 - 70,000 - ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้เข้าใจใน
การท าปุ๋ย 

ผู้เข้าอบรม
สามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติ
ได ้

ส านัก
ปลัด 

3 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ประชาชน
ด าเนินชีวิตตาม
แนวพระราชด าริ
พอเพียงลดความ
ฟุ่มเฟือย 

อบรมจ านวน 
1 รุ่นๆละ
130 คน 

50,000 - 50,000 - 50,000 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ระบบการผลิต
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียงที่
เกษตรกร
สามารถเลี้ยง
ตัวเองได้ในระดับ 
ที่ประหยัดก่อน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที่  1  ด้านเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 3  การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  2 ด้านเศรษฐกจิและการเกษตร 
     1. แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรม
อาชีพการเพาะเหด็ 

เพื่อใหผู้้เข้าอบรมสมา
รถน าไปประกอบ
อาชีพเพิ่มรายได้และ
รับประทานใน
ครัวเรือนเพื่อลด
รายจ่ายในครัวเรือน 

จัดอบรม
จ านวน 1 
รุ่นๆละ 100 
คน 

50,000 - 50,000 - 50,000 ผู้เข้าอบรม
สามารถน าไป
ประกอบ
อาชีพได้ 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้นมี
อาชีพเพิ่มรายได้
และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ส านักปลดั 

5 โครงการส่งเสริมอาชีพ
การเลีย้งไก่พันธุ์ไข่
และไก่พ้ืนเมือง 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสมา
รถน าไปประกอบ
อาชีพเพิ่มรายได้และ
รับประทานใน
ครัวเรือนเพื่อลด
รายจ่ายในครัวเรือน 

จัดอบรม
จ านวน 1 
รุ่นๆละ 300
คน 

- 800,000 - 800,000 - ผู้เข้าอบรม
สามารถน าไป
ประกอบ
อาชีพได้ 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้นมี
อาชีพเพิ่มรายได้
และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ส านักปลดั 

รวม  จ านวน  5  โครงการ 100,000 1,170,000 130,000 870,000 100,000  
 


