
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งปี 
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลบึงเจริญ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลบึงเจริญ 
 ตามที่กระผม นายตึ้ม กาวิทาโร  นายกเทศมนตรีต าบลบึงเจริญ ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการ
ของเทศบาลต าบลบึงเจริญ ต่อสภาเทศบาลต าบลบึงเจริญ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ซึ่งได้
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา ในช่วง ๔ ปีที่กระผมด ารงต าแหน่ง รวม ๖ ด้าน ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้อ งถิ่นและ
ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ และรวมทั้ง นโยบายเร่งด่วน ๕ นโยบาย ที่คณะผู้บริหารได้
ด าเนินการเร่งผลักดันเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตอบสนองต่อพ่ีน้องประชาชนต าบลบึงเจริญมากท่ีสุด 
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ จึงเป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามท่ีได้
มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์
มากที่สุด ส าหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะท าให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะ
มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 
๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้า ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 
 กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลต าบลบึงเจริญประจ าปี ๒๕๕๘ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ดังนี้ 

๑.๑ รายละเอียดโครงการเสนอจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2558  
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้  458,190.- บาท 

๑. โครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5  ถึง บ้านบึงเก่า หมู่ที่ 2  จ านวน 3 จุด  
    เป็นเงิน 7,480.- บาท  

๒. โครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5  จ านวน 3 จุด  เป็นเงิน  21,280.- บาท  
๓. โครงการถมดินปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบึงเจริญ  เป็นเงิน 30,000.- บาท  
๔. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสายตรีพัฒนา 2 หมู่ที่ 9  เป็นเงิน 170,600.- บาท  
๕. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสายตรี 8 ใต้ หมู่ที่ 12  เป็นเงิน 147,300.- บาท  
๖. โครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง บ้านสายตรีพัฒนา 4 หมู่ที่ 11 ถึง บ้านสายตรีพัฒนา3 หมู่ที่ 10    

จ านวน 4 จุด  เป็นเงิน 5,630.- บาท  



๒ 
 

๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน  า บ้านสายตรีพัฒนา 4 หมู่ที่ 11  
เป็นเงิน 75,900.- บาท  

 
 
๑.๒ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
๑. ซ่อมแซมปรับเกลี่ยถนนลูกรัง เขต ๑ (บ้านบึงเจริญ หมู่ที่ ๑, บ้านสายตรี ๗ หมู่ที่ ๔, บ้านหนอง

ปรือ หมู่ที่ ๕, บ้านสายตรีพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๘, บ้านสายตรีพัฒนา ๔ หมู่ที่ ๔, บ้านสายตรี ๘ ใต้ หมู่ที่ ๑๒)     
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

๒. ซ่อมแซมปรับเกลี่ยถนนลูกรัง เขต ๒  (บ้านบึงเก่า หมู่ที่ ๒, บ้านสายตรี ๖ เหนือ หมู่ที่ ๓,      
บ้านสายตรี ๔ เหนือ หมู่ที่ ๖, บ้านสายตรี๔ ใต้  หมู่ที่ ๗, บา้นสายตรีพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๙, บ้านสายตรีพัฒนา ๓ 
หมู่ที่ ๑๐, บ้านสายตรี ๕ หมู่ที่ ๑๓) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

๑.๓ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑.  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด         
จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นเงิน   ๒,๒๗๔,๐๐๐.- บาท (-สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 

๑.๔ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                         
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการเงนิอุดหนุนทั่วไป            
เป็นเงิน ๑,๐๖๑,๖๗๗.- บาท (หนึ่งล้านหกหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) 

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบึงเก่า หมู่ที่ ๒ ต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 73,000 

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรี ๔ ใต้ หมู่ที่ ๗ ต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด       
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 73,000 

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรีพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๙ ต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด   
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเงิน ๗๕,๖๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาท) 56,900 

๔. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสายตรีพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด 
จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นเงิน ๘๖,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

๕. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เขต ๘ จังหวัดอุบลราชธานี  (บ้านบึงเจริญ หมู่ที่ ๑ ) 
เป็นเงิน  ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจด็แสนบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๐๖๑,๖๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 
๑.๕ โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  

ของส านักงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
๑. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๕ – พิพิธภัณฑ์ยุคก่อน

ประวัติศาสตร์วัดป่าพระสบาย หมู่ที่ ๔ บ้านสายตรี ๗ งบประมาณอนุมัติจ านวน ๕,๗๕๐,๐๐๐.- บาท           
(-ห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 5,735,000 บาท 

๒. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ งบประมาณอนุมัติจ านวน ๑,๐๘๐,๐๐๐.- 
บาท  (-หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน-) 1,074,000 บาท 



๓ 
 

๑.๖ โครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบ ารุงรักษาถนน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  งบประมาณสนับสนุนจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๑.  โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง ๒๒๔ – บ้านตาอี งบประมาณ
อนุมัติ จ านวน ๙,๙๐๐,๐๐๐.- บาท 

๑.๗ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หน่วยงาน กองช่าง แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1. โครงการติดตั งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านบึงเก่า หมู่ที่ ๒ จ านวน ๑๘,550 บาท 
2. โครงการติดตั งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ จ านวน ๑๘,550 บาท 
3. โครงการติดตั งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านสายตรีพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๙ จ านวน ๕๕,650 บาท 
4. โครงการวางท่อระบายน  า บ้านสายตรีพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๘ จ านวน ๓๘,๐00 บาท 
5. โครงการก่อสร้างรางวีระบายน  า คสล. บ้านบึงเจริญ หมู่ที่ ๑ จ านวน ๘๙,๗00 บาท 
6. โครงการก่อสร้างรางน  า คสล. และวางท่อพร้อมบ่อพัก บ้านสายตรีพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๑๐              

จ านวน 3๕๐,๐00 บาท 
7. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ จังหวัดอุบลราชธานี (ขยายเขตประปาภายในเขต

เทศบาลต าบล  บึงเจริญ บ้านสายตรี ๔ ใต้ หมู่ที่ ๗) จ านวน 92,600 บาท 
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรี ๗ หมู่ที่ ๔ ตั งไว้ ๑๙๘,๙00 บาท จ านวน ๑๔๐,๐๐๐.- บาท  
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ ตั้งไว้ ๑๕๒,๒๐๐ บาท จ านวน ๑๐๔,๐๐๐.- บาท  
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรีพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๘ ตั้งไว ้๑๙๘,๙๐๐ บาท จ านวน ๑๓๕,๐00.- บาท       
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรีพัฒนา ๔ หมู่ที่ ๑๑ ตั้งไว้ ๑๙๘,๙๐๐ บาท จ านวน ๑๓๖,๐๐๐.- บาท      
12. โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านบึงเก่า หมู่ที่ ๒ ตั้งไว้ ๕๙,๖๐๐ บาท จ านวน ๕๙,๖00.- บาท  
13. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน  า บ้านสายตรี ๔ ใต ้หมู่ที่ ๗ ตั งไว้ ๔๘,๙00 บาท 
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรีพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๙ ตั้งไว้ ๑๙๘,๙๐๐ บาท 
15. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน  า บ้านสายตรี ๖ เหนือ หมู่ที่ ๓ ตั งไว ้๑๕๓,๖00 บาท 
16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรี ๘  หมู่ที่ ๑๒ ตั้งไว้ ๒๖๘,๗๐๐ บาท 
17. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสายตรีพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตั งไว้ ๗๐,๐00 บาท 
18. โครงการขุดร่องระบายน  า บ้านสายตรีพัฒนา ๔ หมู่ที่ ๑๑ ตั งไว้ ๑๒,๑00 บาท 
19. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน  า บ้านสายตรี ๔ ใต ้หมู่ที่ ๗ ตั งไว้ ๓๕,๓00 บาท 
20. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน  า บ้านสายตรี ๕ หมู่ที่ ๑๓ ตั งไว้ ๔๒,๒00 บาท 
21. โครงการวางท่อระบายน  า คสล. บ้านสายตรีพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๘ ตั งไว้ ๓๓,๙00 บาท 
22. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านบึงเจริญ หมู่ที่ ๑ ตั งไว้ ๙๙,๖00 บาท 
23. โครงการขยายเขตประปา บา้นสายตรีพัฒนา ๔ หมู่ที่ ๑๑ ตั งไว้ ๑๗,๖๐๐ บาท 
24. โครงการเสียงตามสาย บ้านบึงเจริญ หมู่ที่ ๑ ตั งไว้ ๑๒๓,๖๘๐ บาท 
25. โครงการเสียงตามสาย บ้านสายตรี ๔ เหนือ หมู่ที่ ๖ ตั งไว้ ๑๓๐,๓๙๐ บาท 
26. โครงการวางท่อระบายน  า บ้านสายตรีพัฒนา ๔ หมู่ที่ ๑๑ ตั งไว้ ๗๔,๐00 บาท 
27. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสายตรี ๕ หมู่ที่ ๑๓ ตั้งไว้ ๒๘๐,๐๐๐ บาท 
28. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรี ๖ เหนือ หมู่ที ่๓ ตั้งไว้ ๑๕๒,๒๐๐ บาท 
29. โครงการก่อสร้างพนังกั นน  า บ้านสายตรี 6 เหนือ หมู่ที่ 3 ตั งไว้ ๙๖,๑๖๓ บาท 



๔ 
 

30. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านสายตรี ๗ หมู่ที่ ๔ ตั งไว้ ๙๙,๗00 บาท 
31. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.๑ ม.๔ ตั งไว้ ๒๖,800 บาท 
32. โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านบึงเก่า หมู่ที่ ๒ ตั้งไว้ ๕๙,๖๐๐ บาท 
33. โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านบึงเก่า หมู่ที่ ๒ ตั้งไว้ ๕๙,๖๐๐ บาท 
34. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรี ๔ เหนือ หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๑๙๘,๙๐๐ บาท 
35. โครงการวางท่อระบายน  า บ้านสายตรี ๔ ใต ้หมู่ที่ ๗ ตั งไว้ ๒๐,๕00 บาท 

 
๒. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ดังนี้ 
๑.  โครงการวันเด็กแห่งชาติ  งบประมาณทั้งสิ้น  ๕๐,๐๐๐  บาท 
๒.  โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ  งบประมาณทั้งสิ้น  ๒๐,๐๐๐  บาท 
๓.  โครงการแข่งขันกีฬาหนูน้อย  งบประมาณทั้งสิ้น  ๑๕,๐๐๐  บาท 
๔.  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  “บึงเจริญเกมส์  ครั้งที่  ๑๖” งบประมาณทั้งสิ้น     ๓๕๐,๐๐๐  บาท 
๕.  โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบ้านกรวดเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 

 องค์ราชัน  ครั้งที่  ๑๖”  งบประมาณท้ังสิ้น  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
๖.  โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล “โนนดินแดงเกมส์  ครั้งที่  ๑๓” 

งบประมาณท้ังสิ้น  ๕๐,๐๐๐  บาท 
๗.  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  งบประมาณทั้งสิ้น  ๒๐,๐๐๐  บาท 
๘.  โครงการ “ธรรมะอารมณ์ดีสร้างสามัคคีในองค์กร”  งบประมาณท้ังสิ้น  ๕๐,๐๐๐  บาท 
๙. โครงการจัดงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด  ประจ าปี  ๒๕๕๘  งบประมาณท้ังสิ้น  

๓๐๐,๐๐๐  บาท 
๑๐. สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบึงเจริญ  จ านวน ๗ โครงการ เป็นเงิน  

๔๔๑,๔๘๒ บาท 
๑๑. งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์  

ผู้สูงอายุ   จ านวน     ๖๙๒ คน 
คนพิการ  จ านวน   ๑๗๕  คน 
ผู้ป่วยเอดส์  จ านวน     ๑๑  คน  

๑๒. โครงการช่วยเหลือและให้บริการผู้ป่วย สายด่วน โทร ๑๖๖๙  
๑๓. กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบึงเจริญ  (กองทุนวันละบาท) 

สมาชิกท้ังสิ้น      จ านวน       ๑,๑๙๒       คน 
เงินออมสะสม  จ านวน  ๘๕๘,๒๒๕.๓๓   บาท 
เงินบริหารกองทุนฯ จ านวน    ๓๗,๘๕๗.๖๖   บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน  ๘๙๖,๐๘๒.๙๙   บาท 
๑๔.  มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาผู้มีรายได้น้อย  (สนับสนุนจากนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์) 

ผู้สูงอายุ    จ านวน  ๑๐  ราย 



๕ 
 

คนพิการ    จ านวน  ๑๐  ราย 
เด็ก   จ านวน  ๑๐  ราย 
ผู้ด้อยโอกาส    จ านวน  ๑๐  ราย 

๑๕.  มอบรถสามล้อโยก  จ านวน  ๒ คัน  ให้แก่คนพิการ  (สนับสนุนจากนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ ) 
๑๖. มอบห้าห่มกันหนาวและชุดของเล่นนื่องในงานวันเด็ก  (สนับสนุนจากนิคมสร้าง

ตนเองบ้าน กรวด จังหวัดบุรี รัมย์ )  
๑๗.งานประเพณีวันสงกรานต์-รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ   ประจ าปี  ๒๕๕๘   (งบประมาณเทศบาลต าบล

บึงเจริญ  จ านวนเงิน    ๑๔๐,๐๐๐  บาท) 
๑๘. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (สนับสนุนจาก

ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น  จ านวนเงิน  ๒๔,๑๐๐  บาท 

๑๙.  โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ   แบ่งออก  ๓  กิจกรรม  
(สนับสนุนจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์) 

   ๘.๑ กิจกรรมเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจห่วงใยผู้สูงอายุ     จ านวนเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
   ๘.๒ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  จ านวนเงิน   ๓๒,๐๐๐  บาท 
   ๓.๓ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ   จ านวนเงิน   ๑๕,๐๐๐  บาท 

 
๓. นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. ตรวจสถานประกอบการ อาศัยอ านาจตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

- การประกอบกิจการยางพารา 
- บริษัทไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ 
- กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

๒. โครงการน าผู้น า ผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไปศึกษาดูงาน
ที่ พื้นท่ี อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
           ๓. โครงการ กิจกรรม พุธหรรษา Big cleaning day (วันท าความสะอาดครั้งใหญ่) ภายใต้ โครงการ
เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ณ เทศบาลต าบลบึงเจริญ งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน ๓,๔๔๐ บาท 
     ๔. โครงการปลูกจิตส านึกของเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่า
ไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย แผ้วถางวัชพืช  ๒๑ ตุลา วันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 
๓,๔๔๐ บาท 
     ๕. โครงการการจัดโครงการพัฒนาภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ ภายใต้โครงการ 
เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 



๖ 
 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ชุมชนหมู่ที่ ๑ ต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ทั้งสิ้น 
๑,๕๐๐ บาท 
  ๖.โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสความตื่นตัวในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
ภายใต้โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ร่วมกับส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๑๑ (จงัหวัดนครราชสีมา)  
 

๔. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. โครงการส่งเสริมเกษตรแบบผสมผสาน ได้รับการสนับสนุนจาก นพค. ๕๒  เดอืน  สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ณ เทศบาลต าบลบึงเจริญ 
๒. การจัดตั้งตลาด การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับ
อนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลบึงเจริญ (กองคลัง)  

๕. นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. โครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่  ปี  ๒๕๕๘ จัดระหว่างวันที่ ๓๐  
ธันวาคม  ๒๕๕๗ – ๕  มกราคม  ๒๕๕๘  ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ  จ านวน  ๔๔,๓๔๕  บาท 

๒. โครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๕๘ จัดระหว่างวันที่ 
๙  เมษายน  ๒๕๕๘ – ๑๕  เมษายน  ๒๕๕๘ ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ  จ านวน  ๓๕,๕๔๐  บาท 

๓.ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) เทศบาลต าบลบึงเจริญร่วมกับเทศบาลละหาน
ทราย วันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘  

๔. แผนปฏิบัติการแจกจ่ายน  าเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน  าเพ่ืออุปโภค บริโภค เทศบาล
ต าบลบึงเจริญร่วมกับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ ๕๒ 

๕. เทศบาลต าบลบึงเจริญร่วมกับต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๖ ตั งด่านตรวจค้นเพ่ือหาผู้เสพยาเสพ
ติด  ณ จุดตรวจอาเซียน  บ้านสายตรี ๗ 
 

๖. นโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ดังนี้ 

- โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ วัดป่าพระ
สบาย ก าลังด าเนินการประสานงาน ขอรับงบประมาณจาก กองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท (ระหว่างด าเนินการ) 

  
นโยบายเร่งด่วน ๕ ด้าน 

นโยบายเร่งด่วน ๕ ด้านที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลบึงเจริญ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 
คณะผู้บริหารได้ด าเนินการเป็นการเร่งด่วน ดังนี้ 



๗ 
 

๑. นโยบายเร่งด่วนด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพของคนในสังคม  (คนชรา คนพิการ ผู้ป่วย เรื้อรัง 
เด็กก าพร้า และผู้ด้อยโอกาส)  
 ๒. นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค 
 ๓. นโยบายเร่งด่วนด้านการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ 
 ๔. นโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๕. นโยบายเร่งด่วนด้านการส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
 นโยบายเร่งด้วน ทั้ง ๕ ด้าน คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบึงเจริญ ได้ผลักดันและสานต่อ
โครงการ กิจกรรมส าเร็จไปในบางส่วนและสานต่อโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปรากฏอยู่ในนโยบายหลัก
ทั้ง ๖ ด้านดังกล่าว อาทิ ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน 
  
ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบึงเจริญ 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนินงานประสบ
ผลส าเร็จด้วยดีตลอดมา และจะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญให้มีศักยภาพน าไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่าง
ยั่งยืนตลอดไป 

 
 
 
     (ลงชื่อ)  -ตึ้ม กาวิทาโร- 

  (นายตึ้ม  กาวิทาโร) 
     นายกเทศมนตรีต าบลบึงเจริญ 

 
 

ภาคผนวก 
 

ภาพโครงการ/กิจกรรม กองช่าง 
นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จ่ายขาดเงินสะสม 
๑. โครงการถมดินปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบึงเจริญ  เป็นเงิน 30,000.- บาท 
 



๘ 
 

                           
 

๒. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสายตรีพัฒนา 2 หมู่ที่ 9  ตั งไว้  170,600.- บาท 

                       
                                                                                             

ภาพโครงการ/กิจกรรม  กองสวัสดิการสังคม 
นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

 
๑ งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์  
๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบึงเจริญ  (กองทุนวันละบาท) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๓  มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาผู้มีรายได้น้อย   (สนับสนุนจากนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ ) 
๔  มอบรถสามล้อโยก  จ านวน  ๒ คัน  ให้แก่คนพิการ   (สนับสนุนจากนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ ) 
 



๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕  มอบห้าห่มกันหนาวและชุดของเล่น  เนื่องในงานวันเด็ก   (สนับสนุนจากนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์) 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

๖ ภาพงานประเพณีวันสงกรานต์-รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ   ประจ าปี  ๒๕๕๘   

๗  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 
๗  ภาพโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์   (สนับสนุนจากส านัก
งาพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ในวัยรุ่น   
 

 
 
 
 
 
 
  

 
๘  ภาพโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ   แบ่งออก  ๓  กิจกรรม  (สนับสนุนจาก
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์) 

   ๘.๑ กิจกรรมเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจห่วงใยผู้สูงอายุ      

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
๘.๒ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น   

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

 

 

 

 

 

๘.๓ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ    

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพโครงการ/ กิจกรรม กองการศึกษา 
นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

๑. ภาพโครงการแข่งขันกีฬาหนูน้อย 

 
 

 

 

๒. ภาพโครงการแสดงผลงานทางวิชาการ (บัณฑิตน้อย  ๕๗) 

 

 

 
 



๑๒ 
 
 
๓. ภาพโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบ้านกรวดเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 
องค์ราชัน  ครั้งที่  ๑๖”   

 

 

 

 

๔. ภาพโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  “บึงเจริญเกมส์  ครั้งที่  ๑๖” 

 

 

 

 

 

๕. ภาพโครงการจัดงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด  ประจ าปี  ๒๕๕๘   

 

 

 

 

 

ภาพโครงการ /กิจกรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและนโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

๑. ตรวจสถานประกอบการ อาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 



๑๓ 
 

- การประกอบกิจการยางพารา 
- บริษัทไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ 
- กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

                       

                        
 
       
 
๒. โครงการน าผู้น า ผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไปศึกษาดูงานที่ พื้นที่ 
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 
 

                            
 
๓. โครงการ กิจกรรม พุธหรรษา Big cleaning day (วันท าความสะอาดครั้งใหญ่) ภายใต้ โครงการเมือง
สะอาด คนในชาติมีสุข เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๘ ณ 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  
 

                         



๑๔ 
 
 
๔.โครงการช่วยเหลือและให้บริการผู้ป่วย ๑๖๖๙ 
 

     
 
 
 
 
๕. โครงการปลูกจิตส านึกของเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ด้วยการ
พรวนดิน ใส่ปุ๋ย แผ้วถางวัชพืช  ๒๑ ตุลา วันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
 

             
 
 
๖. โครงการการจัดโครงการพัฒนาภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ ภายใต้โครงการ เมืองสะอาด 
คนในชาติมีสุข เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ชุมชนหมู่ที่ ๑ ต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 



๑๕ 
 

 
 
๗. สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบึงเจริญ  จ านวน ๗ โครงการ  
 

                       
 
                                   
 
๘.โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสความตื่นตัวในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
ภายใต้โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา 
 

 
ภาพโครงการ/กิจกรรม (กองคลัง) 



๑๖ 
 

นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
๑. โครงการส่งเสริมเกษตรแบบผสมผสาน ร่วมกับ นพค.๕๒ 
 

                 
 

๒. การจัดตั้งตลาด การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับอนุมัติจากสภา
เทศบาลต าบลบึงเจริญ (กองคลัง)  

 
ภาพโครงการ/กิจกรรม ส านกัปลัด 

นโยบายด้านการบริการจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๑. โครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่  ปี  ๒๕๕๘         

  
๒. โครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗ 
 

๓. ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) เทศบาลต าบลบึงเจริญร่วมกับเทศบาลละหานทราย 

 
 
 
 

๔. แผนปฏิบัติการแจกจ่ายน  าเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน  าเพ่ืออุปโภค บริโภค  เทศบาลต าบลบึง
เจริญร่วมกับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ ๕๒ 

 
 
 

๕. เทศบาลต าบลบึงเจริญร่วมกับต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๖ ตั งด่านตรวจค้นเพ่ือหาผู้เสพยาเสพติด  ณ 
จุดตรวจอาเซี่ยน  บ้านสายตรี ๗ 
 

                             
 



๑๘ 
 

ภาพโครงการ/กิจกรรม ส านกัปลัดเทศบาล  
นโยบายด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

๑. โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ วัดป่าพระ
สบาย ก าลังด าเนินการประสานงาน ขอรับงบประมาณจาก กองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท  (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 

                  
 

                
 
 
 
 
 


