
     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟที่ ๒ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อเปน็การเพิ่มผลผลิต ฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๑ ชุมชน เกษตรกรได้ผลผลิต กองสวัสดิการสังคม

เกษตรกรรมในชุมชน ทางการเกษตร เกษตรแกป่ระชาชน เพิ่ม รายได้เพิ่มขึ้น

๒ โครงการส่งเสริมการเกษตรตาม เพื่อส่งเสริมความรู้ ส่งเสริมสนบัสนนุใหค้วามรู้ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ รุ่น เพิ่มผลผลิตและสร้าง กองสวัสดิการสังคม

หลักเศรษฐกจิพอเพยีง ความเข้าใจและพฒันา ในการท าเกษตร รายได้ใหก้บัชาวเกษตร

การเกษตรใหก้บัชุมชน

๓ โครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มพนู เพื่อใหป้ระชาชนในเขต ประชาชนในเขตเทศบาล ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑๑ ชุมชน ประชาชนมอีาชีพ กองสวัสดิการสังคม

รายได้ เทศบาลมรีายได้เสริม ต าบลหนิเหล็กไฟ รายได้เพิ่มขึ้น

ไมเ่ปน็บคุคลว่างงาน

๔ โครงการฝึกอาชีพเสริมแก่ประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนในเขต ประชาชนในเขตเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๑ ชุมชน ประชาชนมรีายได้เพิ่ม กองสวัสดิการสังคม

ยึดหลักเศรษฐกจิพอเพยีง เทศบาลไมว่่างงานสร้าง ต าบลหนิเหล็กไฟ ขึ้น

รายได้เสริมใหก้บัคนใน

๕ โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนในเขต ประชาชนในเขตเทศบาล ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๑ ชุมชน ประชาชนมคีวามรู้ กองสวัสดิการสังคม

เทศบาลมคีวามรู้ความ ต าบลหนิเหล็กไฟ ความสามารถสร้าง

สามารถในด้านอาชีพ รายได้เพิ่ม

เสริมและสร้างรายได้

(ผลผลิตของโครงการ) KPI รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั



     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟที่ ๒ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการผลิตปุ๋ยอนิทรีย์คุณภาพสูงเพื่อปรับปรุงบ ารุงดินให้สมาชิกผู้ร่วมโครงการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐ ครัวเรือนเกษตรกรผลิตและใช้ กองสวัสดิการสังคม

มคีวามอดุมสมบรูณ์ ต าบลหนิเหล็กไฟ ปุ๋ยอนิทรีย์เพื่อปรับปรุง

บ ารุงดินและลดต้นทนุ

การเกษตร

๗ โครงการไถกลบตอซังข้าว เพื่อใหเ้กษตรลดการ สมาชิกผู้ร่วมโครงการ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เกษตรลดเผา เกษตรลดการเผาตอ กองสวัสดิการสังคม

เผาตอซังข้าวและไถ ต าบลหนิเหล็กไฟ ตอซังข้าวเพิม่ ซังข้าวและไถกลบตอ

กลบตอซังข้าว ขึ้นร้อยละ ๒๐ ซังข้าว

๘ โครงการส่งเสริมการใช้แหนแดง เพื่อลดต้นทนุการท า สมาชิกผู้ร่วมโครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๘๐ ครัวเรือน เกษตรกรลดต้นทนุ กองสวัสดิการสังคม

ในการลดต้นทนุการผลิตทางการ นาและลดต้นทนุ ต าบลหนิเหล็กไฟ การท านาและลดต้น

เกษตร อาหารสัตว์ปกี ทนุอาหารสัตว์ปกี

๙ โครงการเล้ียงไกเ่นื้อพื้นเมอืง เพื่อใหเ้กษตรกรมี สมาชิกผู้ร่วมโครงการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๘๐ ครัวเรือน เกษตรมเีงินรายได้จาก กองสวัสดิการสังคม

อาชีพรายได้เพิ่มขึ้น ต าบลหนิเหล็กไฟ การเล้ียงไกเ่นื้อพื้น

เมอืงเพิ่มขึ้น

๑๐ โครงการแปรรูปผลผลิตทางการ เพื่อใหเ้กษตรกรมี สมาชิกผู้ร่วมโครงการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐ ครัวเรือนเกษตรกรมเีงินรายได้ กองสวัสดิการสังคม

เกษตรเพื่อเพิ่มมลูค่าสินค้า อาชีพรายได้เพิ่มขึ้น ต าบลหนิเหล็กไฟ แปรรูปผลผลิตมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI รบัผิดชอบหลัก



     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟที่ ๒ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ โครงการจัดท าแปลงเมล็ดพนัธุข์้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สมาชิกผู้ร่วมโครงการ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๒๐ ครัวเรือน เกษตรการลดต้นทนุ กองสวัสดิการสังคม

พนัธุดี์ การผลิตข้าวไทยใหม้ี ต าบลหนิเหล็กไฟ การผลิตได้ผลผลิตเพิ่ม

คุณภาพ ได้มาตรฐาน

๑๒ โครงการปลูกพชืกอ่นและหลัง เพื่อช่วยเหลือค่าครอง สมาชิกผู้ร่วมโครงการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๔๐ ครัวเรือน เกษตรกรสามารถรักษา กองสวัสดิการสังคม

ท านา ชีพเกษตรกรผู้ปลูก ต าบลหนิเหล็กไฟ ศักยภาพการประกอบ

พชืหลังนา อาชีพได้อย่างยั่งยืน

๑๓ โครงการท าไร่นาสวนผสม เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรสมาชิกผู้ร่วมโครงการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๔๐ ครัวเรือน เกษตรกรมคีวามรู้และ กองสวัสดิการสังคม

กรรมใหผู้้ท าการเกษตร ต าบลหนิเหล็กไฟ ด าเนนิการท าไร่นาสวน

สวนผสม ผสมสร้างรายได้เพิ่ม

๑๔ โครงการโรงเรือนปลูกพชืสมนุ เพื่อเพิ่มรายได้ใหก้บั ประชาชนที่เปน็สมาชิกกลุ่ม ๑,๗๔๕,๘๐๐ ๑,๗๔๕,๘๐๐ ๑,๗๔๕,๘๐๐ - - ๒๐๐ ครอบครัว ประชาชนในเขตเทศ กองสวัสดิการสังคม

ไพรและโรงอบแหง้พลังงานแสง เกษตรกร และลด วิสาหกจิ ๒๐๐ ครอบครัว บาลมรีายได้เพิ่มขึ้นลด

อาทติย์แบบเรือนกระจก รองรับ ภาระค่าใช้จ่ายเพื่อให้ การว่างงานในชุมชน

การปลูกพชืสมนุไพรทางการแพทยส์มาชิกวิสาหกจิชุมชน

ต าบลหนิเหล็กไฟ อ าเภอคูเมอืง สามารถถ่ายทอดองค์

จังหวัดบรีุรัมย์ ความรู้เกี่ยวกบัสมนุ

ไพรทางการแพทย์ได้

รวม ๑๔  โครงการ - - ๒,๒๐๕,๘๐๐ ๒,๒๐๕,๘๐๐ ๒,๒๐๕,๘๐๐ ๑,๙๔๐,๐๐๐ ๑,๙๔๐,๐๐๐ - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI รบัผิดชอบหลัก



     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟที่ ๒ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัว เพื่อเปน็การส่งเสริมให้ ประชาชนในเขตเทศบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๑ ชุมชน ประชาชนได้บริโภค กองสาธารณสุขฯ

ร้ัวกนิได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ ประชาชนรู้จักปลูกพชื อาหารที่ปลอดภยั ลด

พอเพยีงภายใต้โครงการเมอืงนา่อยูผั่กสวนครัวในครัวเรือน รายจ่ายในครัวเรือน

๒ โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกบัการ เพื่อใหป้ระชาชนในเขต ประชาชนในเขตเทศบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปลีะ ๑ รุ่น ประชาชนในเขต กองสาธารณสุขฯ

คุ้มครองผู้บริโภค เทศบาลเกดิความรู้เข้า- ต าบลหนิเหล็กไฟ เทศบาลมคีวามรู้

ใจในสิทธิของผู้บริโภค ความเข้าใจมากขึ้น

มากขึ้น

๓ โครงการอบรมผู้ประกอบการใน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความผู้ประกอบการในเขตเทศบาล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปลีะ ๑ รุ่น ผู้ประกอบการในเขต กองสาธารณสุขฯ

การคุ้มครองผู้บริโภค ปลอดภัยจากการใช้สินค้า ต าบลหนิเหล็กไฟ เทศบาลมคีวามรู้ความ

และบริการ เข้าใจในการด าเนนิ

กจิการมคุีณภาพ

๔ โครงการฝึกอบรม อย.นอ้ยใน เพื่อใหม้แีกนน านกัเรียนนกัเรียนในเขตเทศบาลต าบล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปลีะ ๑ รุ่น เด็กนกัเรียนมคีวามรู้ กองสาธารณสุขฯ

โรงเรียน (โครงการฝึกอบรม ดูงานคุ้มครองผู้บริโภค หนิเหล็กไฟ ความเข้าใจในเร่ืองของ

อาหารและยา) และเปน็เครือข่ายในการ ผู้บริโภคและปฏบิติั

ดูแลสุขภาพผู้บริโภค ตามได้ถูกต้อง 

รบัผิดชอบหลัก

ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ



     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟที่ ๒ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการส่งเสริมการผลิต บริโภค เพื่อปลูกผักแบบไมใ่ช้ ประชาชนในเขตเทศบาล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๑ ชุมชน ประชาชนได้รับการ กองสาธารณสุขฯ

ผักปลอดสารเคมใีนครัวเรือน สารเคมใีด ๆ บริโภคใน บริโภคผักที่ปลอดภยั

ครัวเรือน เหลือจาก และสามารถสร้างราย

ทานกจ็ าหนา่ย

รวม ๕  โครงการ - - ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ - - -

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟที่ ๒ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       แผนงาเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการปรับปรุงที่ดินสาธารณ เพื่อใช้ที่ดินสาธารณ พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ แหง่ ประชาชนในเขต กองช่าง

ประโยชน์ ประโยชนใ์หเ้กดิประ- หนิเหล็กไฟ เทศบาลได้รับประโยชน์

โยชนสู์งสุด จากการใช้ที่ดิน

สาธารณประโยชนคุ้์ม

ค่าที่สุดและเพิ่มรายได้

ใหก้บัชุมชน

รวม  ๑  โครงการ - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - -

รบัผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(ผลผลิตของโครงการ) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ที่



     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟที่ ๒ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการอนรัุกษภ์มูปิญัญาและ เพื่อสืบสานศิลปะ ประชาชนในเขตเทศบาล ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปลีะ ๑ คร้ัง ประเพณีทอ้งถิ่นอยู่คู่ กองการศึกษา

ส่งเสริมวัฒนธรรมทอ้งถิ่น ประเพณีวัฒนธรรม เข้าร่วม ต าบลหนิเหล็กไฟ

ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป

รวม ๑   โครงการ - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - -

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟที่ ๒ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการส่งเสริมกจิกรรมตลาดนดั เพื่อเพิ่มรายได้ใหก้บั จัดตลาดนดัชุมชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๖ หมู่บา้น ประชาชนที่ประกอบ ส านักปลัดเทศบาล

ชุมชน ผู้ประกอบกจิการใหม้ี กจิการมรีายได้เพิ่มขึ้น

รายได้เพิ่มขึ้น

๒ โครงการกอ่สร้างตลาดสดเทศบาล เพื่อใหม้ตีลาดสดเทศ- เทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แหง่ ผู้ประกอบการมแีหล่ง ส านักปลัดเทศบาล

บาลและเพิ่มรายได้ (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) จ าหนา่ยสินค้าเปน็ระ-

เบยีบยิ่งขึ้น เทศบาลมี

รายได้เพิ่มขึ้น

๓ โครงการปรับปรุงพื้นที่ขายตลาด เพื่อใหผู้้ประกอบการมี เทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ แหง่ ผู้ประกอบการได้รับ ส านักปลัดเทศบาล

นดัแหง่ใหม่ พื้นที่ขายสินค้า สะดวก (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ) ความสะดวก สบาย

ปลอดภยั

รวม  ๓  โครงการ - - ๑,๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑,๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑,๑๗๐,๐๐๐ - - -

รบัผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(ผลผลิตของโครงการ) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ที่


