
-79- 
แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) 

ส าหรับ เทศบาลต าบลบึงเจริญด าเนินการ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านบึงเจริญ หมู่
ที่ ๑ (จากหน้าบ้าน นาย
อดิศร ฉลวย ถึงบ้านสท.
เน็ง นามวงษ)์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง ๕ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ยาวประมาณ 2๐๐ 
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก 

500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างถนน คสล.
ได้ตามแบบ
รายละเอียดที่  
ทต.ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านบึงเจริญ หมู่
ที่ ๑(จากหน้าบ้าน นาง
ดารณุี  โคหนองบึง -  
ถนนคสล.หลังวัด ม.1) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๕ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ยาวประมาณ ๔๐๐ 
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก 

250,000 250,000 250,000 250,000 ก่อสร้างถนนคสล. 
ได้ตามแบบ
รายละเอียดที่  
ทต.ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.01 



-80- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านบึงเจริญ 
หมู่ที่ ๑ (เส้นข้างวัด
บ้านบึงเจริญฝั่งทิศ
ตะวันออก) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๕ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ยาวประมาณ 4๐๐ 
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก 

250,000 250,000 250,000 250,000 ก่อสร้างถนน คสล.
ได้ตามแบบ
รายละเอียดที่  
ทต.ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านบึงเกา่ 
 หมู่ที่ 2 (เส้นข้างบ้าน 
นายเปรื่อง รักธรรม – 
คุ้มร่มเย็น) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนน กว้าง 4 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ 
เมตร ยาวประมาณ 
๔๐๐ เมตร ไหล่ทางลง
หินคลุก 

200,000 300,000 200,000 100,000 ก่อสร้างถนน คสล.
ได้ตามแบบ
รายละเอียดที่  
ทต.ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านบึงเกา่ 
 หมู่ที่ 2 (เส้นสี่แยก
บ้าน นายเหลือง – 
บ้านผู้ใหญ่พนม  
กุยรัมย์) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนน กว้าง 5 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ 
เมตร ยาวประมาณ  
4๐๐ เมตร ไหล่ทางลง
หินคลุก 

200,000 200,000 200,000 200,000 ก่อสร้างถนน คสล.
ได้ตามแบบ
รายละเอียดที่  
ทต.ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 



-81- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง บ้าน 
บึงเก่า หมู่ที่ 2 (จาก
หน้าบ้านนางบัว- บ้าน 
หนองปรือ หมู่ท่ี 5) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มมีาตรฐาน 
มั่นคงแข็งแรง ใช้สัญจร
ไปมาและการขนส่ง
สะดวก 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ขนาดถนนกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร 

7,900,000 7,900,000 7,900,000 7,900,000  ซ่อมสร้างถนนได้ 
ตามแบบ
รายละเอียด ท่ี ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก บ้านบึงเก่า 
หมู่ที่ 2 (เส้นบ้านนาย
เมา วิเศษรมัย์) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่ ใช้สัญจรไปมา
และการขนส่งสะดวก 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
ขนาดถนน กว้าง 5 
เมตร ยาวประมาณ 
400 เมตร 

120,000 120,000 120,000 120,000 ก่อสร้างถนนลงหิน
คลุกได้ตามแบบ
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางเคพซีล แยกทาง
หลวงหมายเลข 224 
- บ้านสายตรี 6 เหนือ 
หมู่ที่ 3   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มมีาตรฐาน 
มั่นคงแข็งแรง ใช้สัญจร
ไปมาและการขนส่ง
สะดวก 

ซ่อมสร้างถนนขนาด
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง
ยาว 300 เมตร ไหล่
ทางกว้าง 1.00 - 1.50 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 ซ่อมแซมถนนได้ตาม
แบบรายละเอียดที่ 
ทต.ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี 7 
หมู่ที่ 4 (จากสามแยก
ไปคุ้มบ้านน้อย – 
โรงเรียนบ้านบึงเก่า) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มมีาตรฐาน 
มั่นคงแข็งแรง ใช้สัญจร
ไปมาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนน กว้าง ๕ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาวประมาณ 6๐๐ ม. 
ไหล่ทางลงหินคลุก 

375,000 375,000 375,000 375,000 ก่อสร้างถนน คสล.
ได้ตามแบบ
รายละเอียดที่  
ทต.ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



-82- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี 7   
หมู่ที่ 4 (เส้นบ้านนาย
ค าตัน ค่ายหนองสรวง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มมีาตรฐาน 
มั่นคงแข็งแรง ใช้
สัญจรไปมาและการ
ขนส่งสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนน กว้าง 5 
เมตร หนา ๐.๑๕ ม. 
ยาวประมาณ 1๐๐ ม. 
ไหล่ทางลงหินคลุก 

250,000 250,000 250,000 250,000 ก่อสร้างถนนคสล.
ได้ตามแบบ
รายละเอียดที่  
ทต.ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านสาย
ตรี 7  หมู่ท่ี 4 (สาม
แยกคุ้มบ้านน้อย-ถนน
หมู่ 1) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มมีาตรฐาน 
มั่นคงแข็งแรง ใช้
สัญจรไปมาและการ
ขนส่งสะดวก 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ขนาดถนน กว้าง 8 
เมตร ยาวประมาณ 
2,350 เมตร 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางได้ตาม
แบบรายละเอียด
ที่ ทต.ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองปรือ 
หมู่ที่ 5 (เส้นบ้านนาง
ประเหย เพชรเลิศ – 
บ้านนายสวสัดิ์ หินซุย 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มมีาตรฐาน 
มั่นคงแข็งแรง ใช้
สัญจรไปมาและการ
ขนส่งสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 5 ม. 
ยาว 120 ม.หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลง
หินคลุก 

300,000 300,000 300,000 300,000 ก่อสร้างถนนคสล.
ได้ตามแบบ
รายละเอียดที่  
ทต.ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองปรือ 
หมู่ที่ 5(เส้นข้างบ้าน
นายณรงค์ ทองไธสง ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มมีาตรฐาน 
มั่นคงแข็งแรง ใช้
สัญจรไปมาและการ
ขนส่งสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 5 ม. 
ยาว 200 ม.หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ ม ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

250,000 250,000 250,000 250,000 ก่อสร้างถนนคสล.
ได้ตามแบบราย 
ละเอียดที ่
ทต.ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



-83- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 5 
(เส้นทิศตะวันตก) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่ ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาวประมาณ 
 5๐๐ ม. 

200,000 - 200,000 - ก่อสร้างถนนคสล.
ได้ตามแบบ
รายละเอียดที่  
ทต.ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นสายตรี 4 
เหนือ หมู่ที่ 6 (จาก
บ้านนายสาย วิรัมย์ – 
บ้านนายบิน สะติภา) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มมีาตรฐาน 
มั่นคงแข็งแรง ใช้
สัญจรไปมาและการ
ขนส่งสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 5 ม. 
ยาว 50 ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ มไหล่ทางลงหิน
คลุก 

100,000 100,000 100,000 100,000 ซ่อมสร้างถนน ลาด
ยางได้ตามแบบ
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นสายตรี 4 
เหนือ หมู่ที่ 6 (จาก
บ้านนางสังวาลย์ หยิบ
โม๊ะ – บ้านนายสุชาติ 
ราษีทอง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มมีาตรฐาน 
มั่นคงแข็งแรง ใช้
สัญจรไปมาและการ
ขนส่งสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 800 ม. หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ มไหล่ทาง
ลงหินคลุก 

400,000 400,000 400,000 400,000 ก่อสร้างถนนคสล.
ได้ตามแบบ
รายละเอียดที่  
ทต.ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

17 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง บ้านสาย
ตรี 4 เหนือ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่ ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
ขนาดถนนกว้าง 5 ม. 
ยาว 2,050 ม.  

300,000 300,000 300,000 300,000 ซ่อมแซมถนนได้
ตามแบบรายละ 
เอียดที ่ทต.ก าหนด 

การ สัญจรไปมา
และการขนส่ง  
ของประชาชนมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



-84- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี 4 
ใต้  หมู่ที่ 7  
(สี่แยกแรกไปทางทิศ
ตะวันออก) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน  มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม.ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

200,000 200,000 200,000 - ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี 4 
ใต้  หมู่ที่ 7 (จากบ้าน
นางต่วน โทสันเที๊ยะ – 
บ้านนางเขียว  
เกยดอน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม.ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

200,000 200,000 300,000 300,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี 4 
ใต้  หมู่ที่ 7 (จากบ้าน
นายบุดดา กล้าหาญ – 
บ้านนายชัย แซ่เจี๋ยว) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนน กว้าง ๔ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาวประมาณ 650 
เมตรม. ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

300,000 300,000 300,000 400,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 



-85- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี 4 
ใต้  หมู่ที่ 7  
(สี่แยกแรกไปทางทิศ
ตะวันตก) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางทีม่าตรฐาน  
มั่นคงแข็งแรง ใช้
สัญจรไปมาและการ
ขนส่งสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม.หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

200,000 200,000 200,000 200,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

22 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง บ้านสาย
ตรี 4 ใต้  หมู่ท่ี 7  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทาง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
ขนาดถนนกว้าง 5 ม. 
ยาว 1,500 ม.  

300,000 300,000 300,000 300,000 ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การ สัญจรไปมา
และการขนส่ง  
ของประชาชนมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี
พัฒนา 4 หมู่ที่ 11  
(เส้นหน้าบ้าน 
นายพรมมา มณีน้อย) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางทีม่าตรฐาน  
ใช้สัญจรไปมาและ
การขนส่งสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม.ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

200,000 200,000 200,000 200,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก บ้านสาย
ตรี 4 ใต้  หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทาง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
ขนาดถนน กว้าง ๔ 
เมตร ยาวประมาณ 
1,800  เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 
 

การ สัญจรไปมา
และการขนส่ง
ของประชาชนมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี
พัฒนา 1 หมู่ที่ 8  
(เส้นบ้านนายสมเดช 
นวลอ่อง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน  มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 250 ม.หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ ม ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

200,000 200,000 300,000 300,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี
พัฒนา 1 หมู่ที่ 8  
(เส้นบ้านนายสมเดช 
วรรณโพธิ์งา) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน  มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม.หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ ม ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

200,000 200,000 200,000 200,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี
พัฒนา 1 หมู่ที่ 8  
(เส้นบ้านนางแหวว 
ทอนกระโทก-บ้าน
นายอวยชัย บัวพันธ์) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน  มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 250 ม.หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ ม ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

200,000 200,000 300,000 300,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี
พัฒนา 1 หมู่ที่ 8  
(เส้นบ้านนางโฉมนภา 
เสาเปรีย) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางทีม่ี
มาตรฐาน  มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม.หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ ม ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

- 200,000 200,000 200,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี
พัฒนา 1 หมู่ที่ 8  
(เส้นบ้านนายบญุนา 
สอนประโคน-บ้านผญ.
ปรีชา แหมสูงเนิน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน  มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม.หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ ม ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

200,000 200,000 200,000 200,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี
พัฒนา 1 หมู่ที่ 8  
(เส้นบ้านนางทึง 
สอนประโคน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน  มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 50 ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม.ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

100,000 100,000 100,000 100,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



 
 

-88- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี
พัฒนา 1 หมู่ที่ 8  
(เส้นบ้านเลขท่ี 170 
–ศาลากลางหมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน  มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม.ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

200,000 200,000 200,000 200,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี
พัฒนา 1 หมู่ที่ 8  
(เส้นบ้านนางเคี้ยง  
ยิงรัมย์) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน  มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม.ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

200,000 200,000 200,000 200,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก บ้านสาย
ตรีพัฒนา 1 หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทาง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
ขนาดถนน กว้าง ๔ 
เมตร ยาวประมาณ 
1,800  เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 
 

การ สัญจรไปมา
และการขนส่ง
ของประชาชนมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



 
-89- 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี
พัฒนา 2 หมู่ที่ 9  
(เส้นทางเข้าส านักสงฆ์
บ้านสายตรีพัฒนา 2) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน  มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม.หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ ม ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

200,000 200,000 200,000 200,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี
พัฒนา 2 หมู่ที่ 9  
(เส้นบ้านนายเลียบ – 
ถนนสาย 224) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน  มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม.หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ ม ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

200,000 200,000 200,000 200,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี
พัฒนา 2 หมู่ที่ 9  
(เส้นบ้านนายรับ เมียด
ประโคนไปทางทิศ
ตะวันตก) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน  มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม.ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

200,000 200,000 200,000 200,000 ปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 
 

การ สัญจรไปมา
และการขนส่ง
ของประชาชนมี
ความสะดวกข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



 
-90- 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี
พัฒนา 2 หมู่ที่ 9  
(เส้นข้างเทศบาลฝั่ง
ทิศตะวันตก) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน  มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม.หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ ม ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

200,000 200,000 200,000 200,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี
พัฒนา 2 หมู่ที่ 9  
(เส้นหลังหอพักผู้ใหญ่
บุญยืน วรพุฒ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน  มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม.ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

200,000 200,000 200,000 200,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

39 โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก บ้านสาย
ตรีพัฒนา 2 หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทาง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
ขนาดถนน กว้าง ๔ 
เมตร ยาวประมาณ 
300  เมตร 

80,000 80,000 80,000 80,000 ปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 
 

การ สัญจรไปมา
และการขนส่ง
ของประชาชนมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



 
-91- 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี
พัฒนา 3 หมู่ที่ 10  
(เส้นข้างบ้านผู้ใหญ่
มังกร จีนเกา) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน  มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม.ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

375,000 375,000 375,000 375,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี
พัฒนา 3 หมู่ที่ 10  
(เส้นซอย 5) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน  มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม.ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี
พัฒนา 3 หมู่ที่ 10  
(เส้นซอยประปา – 
ศาลากลางหมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน  มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม.หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ ม ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

200,000 200,000 200,000 200,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



 
-92- 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

43 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี
พัฒนา 4 หมู่ที่ 11  
(เส้นหน้าศาลา
กลางบ้านหลังเก่า) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน  มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 5 ม. 
ยาว 200 ม.หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ ม ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

250,000 250,000 250,000 250,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึน้ 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี
พัฒนา 1 หมู่ที่ 8 
(เส้นหลังวัดบา้นสาย
ตรี 6) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน  มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 5 ม. 
ยาว 200 ม.หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ ม ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

250,000 250,000 250,000 250,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี
พัฒนา 4 หมู่ที่ 11  
(เส้นซอย 5) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน  มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม.หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ ม ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



 
-93- 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี
พัฒนา 1 หมู่ที่ 8  
(เส้นบ้านนางง า 
 ยงค์ทว)ี 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน  มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 5 ม. 
ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม.ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

250,000 250,000 250,000 250,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี 8 
หมู่ที่ 12  
(เส้นข้างวัดป่าวนา
ราม) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน  มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 5 ม. 
ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม.ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

375,000 375,000 375,000 375,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี 8 
หมู่ที่ 12 
(เส้นข้างสนาม
ฟุตบอล) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน  มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม.หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ ม.ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

250,000 250,000 250,000 250,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



-94- 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

49 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี 8 
หมู่ที่ 12 
(เส้นบ้านนายบญุเลี้ยง 
โยยรมัย์) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน  มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม.ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

250,000 250,000 250,000 250,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมาและ
การขนส่ง  ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

50 โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทาง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

หมู่ 10,11,12 300,000 300,000 300,000 300,000 ปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 
 

การ สัญจรไปมา
และการขนส่ง
ของประชาชนมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

51 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทาง ใช้สัญจรไป
มาและการขนส่ง
สะดวก 

หมู่ 9,10,12,13  300,000 300,000 300,000 300,000 ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
ได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การ สัญจรไปมา
และการขนส่ง  
ของประชาชนมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ า คสล.   

เพื่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านใหไ้ด้
มาตรฐานป้องกันน้ า
ท่วมขัง  

13 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างทางระบายน้ า
ได้รายละเอียดตาม
แบบ   ที่ ทต.ก าหนด         

น้ าไม่ท่วมขังใน
ฤดูฝน 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



-95- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

53 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ
พร้อมวางสายดบั  
 

เพื่อให้แสงสว่างในยามค่ า
คืนการสญัจร ไปมาสะดวก 
ป้องกันอุบัติเหตุ 
อาชญากรรมและอันตราย
ต่างๆ 

13 หมู่บ้าน 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อม
วางสายดับได้ตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค  

ความปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา
ยามค่ าคืน 

กองช่าง 

54 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมประปาหมูบ่้าน  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ประปาหมู่ที่ 3,4,5 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของครัวเรือนที่
มีน้ าอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

55 โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมภิาค 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ที่ 1,3,7,6, 8,9 
10,11,12, 13  

900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละของครัวเรือนที่
มีน้ าอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

56 โครงการปรับปรุง/ 
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว 
เสียงตามสาย 

เพื่อให้หอกระจายข่าวใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

13 หมู่บ้าน 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารทั่วถึง 

หอกระจายข่าวใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

57 โครงการติดตั้งเสียงตาม
สาย,หอกระจายข่าว  

เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ
ทราบข้อมูลข่าวสารทั่วถึง 

หมู่ที่ 3,13 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารทั่วถึง 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารทั่วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



-96- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

58 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี 7 หมู่
ที่ 4 (เส้นคลองน้ า-บ้าน
นายส านวน หลอมนาค) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่มี
มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง ใช้
สัญจรไปมาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 
130 ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
ม.ไหล่ทางลงหินคลุก 

250,000 250,000 - - ก่อสร้างถนนคสล.ได้
ตามแบบราย ละเอียด
ที่ทต.ก าหนด 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี 8 หมู่
ที่ 12 (เส้นทิศตะวันตก) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่มี
มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง ใช้
สัญจรไปมาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 
200 ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
ม.ไหล่ทางลงหินคลุก 

- 300,000 300,000 300,000 ก่อสร้างถนนคสล.ได้
ตามแบบราย ละเอียด
ที่ทต.ก าหนด 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์
เครื่องเล่น 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
สถานท่ีท ากิจกรรม
นันทนาการ 

13 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
ได้รายละเอียดตาม 
แบบท่ี ทต.ก าหนด 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี 7 หมู่
ที่ 4 (เส้นบ้านนางเข็ม 
กล้าหาญ ) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่มี
มาตรฐาน มั่นคงแขง็แรง ใช้
สัญจรไปมาและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 
50 ม. หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ 
ม.ไหล่ทางลงหินคลุก 

150,000 150,000 150,000 150,000 ก่อสร้างถนนคสล.ได้
ตามแบบราย ละเอียด
ที่ทต.ก าหนด 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

62 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางท่อระ บาย
น้ า บ้านสายตรี 5 หมู่ท่ี 
13 (เส้นข้างวัด) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 
1,136 ม. เสริมดินหนา 
0.20 ม.มีพื้นท่ี 5,680 
ตรม. วางท่อระบายน้ า
ขนาด Ø 0.60 ม.7 ท่อน 

150,000 150,000 150,000 150,000 ปรับปรุง ปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางท่อระบาย
น้ าไดร้ายละ เอียดตาม
แบบ ทต.ก าหนด 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างซุ้ม
ประตูหมู่บ้าน 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

หมู่ที่ 2,5,13 200,000 200,000 200,000 200,000 ก่อสร้างได้ตามแบบท่ี 
ทต.ก าหนด 

ให้ผู้สัญจรไปมา
ได้รูจ้ักหมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



-97- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

64 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านสายตรี 6 หมู่ที่ 
3 (เส้นหน้าโรงบ าบัดน้ า
เสีย – บ้านนายทองแดง) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ที่มมีาตรฐาน มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจรไปมา
และการขนส่งสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 6 ม.ยาว 
70 ม. หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ 
ม.ไหล่ทางลงหินคลุก 

200,000 200,000 - - ก่อสร้างถนนคสล.ได้
ตามแบบราย ละเอียด
ที่ทต.ก าหนด 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

65 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง บ้านสายตรีพัฒนา 4 
หมู่ที่ 11  
 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ที่ ใช้สัญจรไปมาและการ
ขนส่งสะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
400 ม. 

20,000 20,000 20,000 20,000 ปรับปรุงถนนลูกรังได้
ตามแบบรายละเอียดที่  
ทต.ก าหนด 

การสญัจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

66 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก บ้านหนองปรือ  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง 
ใช้สัญจรไปมาและการ
ขนส่งสะดวก 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
4,000 ม. 

220,000 220,000 220,000 220,000 ปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกได้ตามแบบรูป
รายละเอียดที่ ทต.
ก าหนด 

การสญัจรไปมา
ของประชาชนมี
ความสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างฐานราก
หอถังประปาและย้ายถัง
ประปา บ้านหนองปรือ หมู่
ที่ 5 

เพื่อย้ายจากท่ีเดมิไปท่ีใหม่
ที่มีความเหมาะสม 

ถังประปาหมู่บ้าน บ้าน
หนองปรือ หมู่ท่ี 5 

90,000 90,000 90,000 90,000 ถังประปาสามารถใช้
งานได้ดีกว่าเดิม 

ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างฐานราก
หอถังประปาและย้ายถัง
ประปา บ้านสายรีพัฒนา 
2 หมู่ที่ 9 

เพื่อย้ายจากท่ีเดมิไปท่ีใหม่
ที่มีความเหมาะสม 

ถังประปาหมู่บ้าน บ้าน
สายตรีพัฒนา 2 
 หมู่ที่ 9 

90,000 90,000 90,000 90,000 ถังประปาสามารถใช้
งานได้ดีกว่าเดิม 

ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



-98- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่1 ด้านเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

69 โครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค ์

เพื่อจัดท าห้อง 
ICT ของส านักงาน
เทศบาล 

อาคารอเนกประสงค ์
 ( ทต.บึงเจริญ) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ปรับปรุงอาคารให้
เป็นห้อง ICT ได้
ตามแบบ
รายละเอียดที่ ทต.
บึงเจริญ ก าหนด 

มีห้อง ICT ที่มี
มารตรฐาน 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองปรือ 
หมู่ที่ 5(เส้นข้างบ้าน
นายเสน่ห์ เพชรเลิศ-
บ้านบึงเก่า ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจร
ไปมาและการ
ขนส่งสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม.ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

250,000 250,000 250,000 250,000 ก่อสร้างถนนคสล.
ได้ตามแบบราย 
ละเอียดที ่
ทต.ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมา
ประชาชนมี
ความสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านสายตรี
พัฒนา 1 หมู่ที่ 8 
(เส้นข้างวัดสายตรี 6) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน มั่นคง
แข็งแรง ใช้สัญจร
ไปมาและการ
ขนส่งสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 5 ม. 
ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม.ไหล่ทางลงหิน
คลุก 

250,000 250,000 250,000 250,000 ก่อสร้างถนนคสล.
ได้ตามแบบราย 
ละเอียดที ่
ทต.ก าหนด 

การคมนาคม 
สัญจรไปมา
ประชาชนมี
ความสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

รวม  71 โครงการ - - 41,675,000 41,675,000 41,875,000 41,475,000 - - - 

           

แบบ ผ.01 



 
 
 
 
 

 
 


